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INLEIDING 

1. In die volgende paragrawe gaan dit om die vraag van Anselmus in sy “Cur Deus Homo?” naamlik: 
hoe God die mens se sonde kan vergewe.1 Maar daarmee raak ons die kern van die Heilige Skrif 
en die Christelike leer aan. Die vergewing van sonde is die hart van die evangelie.2 Dit is al wat die 
gelowige het; daarvan lewe hy.3 Dit is die inhoud van die blye boodskap van Jesus Christus 
(Matteus 1:21, Markus 4:12, Lukas 15, Handelinge 5:31, 13:38) 

 Dat daar vergewing van sonde is, is iets spesifiek-Christeliks. Die nie-Christelike godsdienste het 
geen ware begrip van vergiffenis nie. Óf daar word geen erns gemaak met sonde en skuld nie, óf 
die skuld lê ’n onverbreekbare wet van karma oor die mens.4 Vergiffenis is iets so wesensvreemd 
aan die menslike denke, dat die natuurlike verstand van die mens dit nie kan vat nie. Dit is ’n 
openbarings gegewene. Dis nie ’n vanselfsprekende waarheid of iets waarvan ’n begrip gekry kan 
word uit die Theologia Naturalis nie.5 

2. Die vraag is nou: wat word met “vergiffenis” bedoel? Op hierdie vraag antwoord die Heidelbergse 
Kategismus (vr 56): “Dat God terwille van die voldoening van Christus aan al my sondes, ook my 
sondige aard waarteen ek my hele lewe lank moet stry, nooit meer wil gedenk nie, maar my uit 
genade die geregtigheid van Christus wil skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom 
nie”. Die noodsaaklike elemente van die antwoord is die volgende: 

(a) vergiffenis is iets wat slegs aan Christus verbind kan word, en wel aan sy voldoening, d.i. sy 
plaasvervangende sterwe waardeur Hy die noodsaaklike straf vir die sonde gedra het (vgl 
Sondag XV); 

(b) vergiffenis bestaan negatief daarin dat God aan die begane kwaad nie meer wil dink nie, dws. 
dat Hy dit kwytskeld, agter sy rug werp; 

(c) vergiffenis bestaan positief daarin dat God aan die sondige en skuldige mens die geregtigheid 
van Christus toereken. 

Hoe goed die twee laasgenoemde elemente ook onderskei word, in werklikheid is hulle een. Gods 
vergiffenis bestaan daarin dat Hy kwytskeld én toereken: die skuld en straf word kwytgeskeld, die 
geregtigheid word toegereken. Die mens wat vergewe word, werd in ere herstel, soos Markus 15:22–
24 ons leer6. 

3. Die vergiffenis van sondes word uitsluitlik aan Jesus Christus en sy voldoening verbind. Hy het 
aan die mens kom verkondig dat daar vergiffenis is vir diegene wat in Hom glo, dat sy lyding en sterwe 
moet plaasvind om die mens te verlos (Markus 19:10, Johannes 3:17–18, Matteus 26:28). En 
daarmee het Jesus Christus vir ons die hoogste openbaring van God geword, Hy het God in al sy 
liefde en goedheid, maar ook in sy oordeel en gestrengheid kom verklaar, want Hy was die Seun van 
God (vgl 1:18). In Jesus Christus openbaar God Hom as die Vergewende. Dit is die sin van die 
besondere openbaring in sy boodskap van herskepping. As die doel van die openbaring is om God te 
verheerlik; en as die Teologie teosentries moet wees; as die soli Deo gloria voorop moet staan in ons 

                                                           
1 Vgl H Bettenson, Documents of the Christian Church, p 193. 
2 Vgl H Veldkamp, Zondagskinderen I, p 313 vv, JJ Knap, Czn, De Heidelbergsche Katechismus, p 218; J Mozley, 

Doctrine of Atonement, p 167, 221; PJ Kromsigt, De Verzoening, het Hart des Evangelies, p 10; Gustav Aulèn, Christus 

Victor, p 29 ens. 
3 K Barth, Dogmatik im Grundriss, p 176, 179; Credo, p 130, 133. 
4 Vgl Christelijke Encyclopaedie o. “vergeven”, p 566. 
5 Bavinck, Geref Dogm IV, p 160; Aulèn Het Christelijk Godsbeeld, p 181; Barth, Gotteserkenninis und Gottesdienst, 

pp 41 vv 
6 Vgl Bavinck, Geref Dogm IV, p 160; Aulèn, Het Christelijk Godsbeeld, p 259; Swete, The Forgiveness of Sins, p 81; 

Abbott-Smith, Manual Greek Lexicon of the New Testament, p 70. 



dogmatiese spreke, dan mag die leer van die vergewing van sondes nie vir ons bly vassteek by die 
mens nie. Dan moet ons insien dat hierdie sentrale boodskap van die Skrif nie net ter wille van die 
mens se redding gegee is nie, maar dat dit gegee is om God te verheerlik deur te openbaar hoe 
heerlik God werklik is.7 

Kromsigt haal met instemming die woord van Kohlbrugge aan waar hy in ’n eenvoudige vraeboekie 
op die vraag: Hoe ken ons God? dié antwoord gee: In die vergiffenis van ons sondes8. Hoe vreemd 
dit ook met die eerste oogopslag mag lyk, daar sit baie waarheid in. Wat ons ookal buite die besondere 
openbaring van God te wete kon kom (Romeine 1:20), kan nie reg verstaan word as dit nie gesien 
word in die lig van die besondere openbaring nie.9 En wat ons in die besondere openbaring leer, is 
dat God Skepper en Herskepper is, dws dat God wat die mens geskep het, hom selfs ná sy val in 
sonde nog liefhet en wil aanneem, sy sondes wil vergewe. 

Om twee redes is nou dit van belang: 

(a) omdat dit vir ons noodsaaklik is om juis ook dit van God te weet. Kennis van God kan vir die mens 
eers dán ware kennis word, wanneer dit eksistensieel word, wanneer dit hom aangryp en 
verander.10 Kennis van God kan dan eers soos ’n bliksemstraal inslaan, wanneer dit trefgrond het 
om op in te slaan. En daardie trefgrond is die mens in sy verlorenheid. Die gevalle mens se kennis 
van God lê altyd op hierdie terrein: “God vergewe die sonde”. In ons verskeurde toestand word 
dit vir ons van die grootste belang, en ons sien daarin Gods hoogste eer en sy grootste wysheid 
(Romeine 11:33–36). 

(b) Omdat dit ’n diepe Godskennis openbaar. Trouens in die belydenis: God vergewe die sonde, is 
dit God wat eerste geneem word. Hy is dit wat vergewe, en as Hy nie vergewe nie, is daar geen 
vergiffenis nie. Dit erken meteens die reg wat God op die mens het, en sy absolute soewereiniteit 
en gesag. Alle skuld is skuld teen God. Hy het reg, en Hy is die Regter. 

Maar dat God wil vergewe, dit openbaar weer dat Hy bewoë word oor die lot van die mens, want God 
is barmhartig en genadig. Leer die Skrif nou dat vergiffenis alleen moontlik is deur die voldoening van 
Christus, en dat dit alleen ontvang kan word deur die werking van die Heilige Gees, dan wys dit ook 
heen na die Drie-eenheid van God. En as God soveel erns maak met die skuldvergewing dat Hy 
homself daarvoor gegee het, dan spreek dit ook van Gods heilige afkeer van alle sonde en sy toorn 
daarteen. 

So hang die leer van vergiffenis van sonde ten nouste saam met die leer aangaande God. Sonder die 
een kan die ander nie ten volle verstaan word en tot sy reg kom nie. Al wat van die vergiffenis gesê 
word, reflekteer iets wat oor God gesê moet word.11 Die leer aangaande God bepaal die opvatting 
van sonde-vergiffenis. Die vraag hoe God die mens se sonde kan vergewe, is steeds weer ’n vraag 
oor die wese van God. Word daar gespreek oor versoening, dan gryp die dogmatikus altyd terug na 
die locus de Dei.12 

In die taal van Gustaf Aulèn: die “Christelijke geloof is door en door Godsgeloof; God is het eenige 
object van het Christelijk geloof”, en daarom is die vraag aangaande God die beslissende vraag vir 

                                                           
7 Bavinck, Geref Dogm III p 356; Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest p 366. 
8 PJ Kromsigt, de Verzoening p 54. 
9 Vgl o.m. JH Bavinck “De Onbekende God” in die bundel “Het Geloof en zijn Moeilijkheden”, p 7 vv 
10 Vgl Schaeder, Theozentrische Theologie I, p 133–4. 
11 Vgl Aulèn, Christus Victor p 29; Ook GC van Niftrik, Kleine Dogmatik, P-R37, GB Stevans, The Christian Doctrine 

of Salvation, pp 262 vv; AM Brouwer, De Verzoening, pp 9, 11, 13 vv 
12 Vgl AFN Lekkerkerker, Gesprek oor die Verzoening, pp 53 vv, 64 vv, 72 vv ens; Bavinck, Geref Dogm II, pp 177 vv; 

III, p 305 vv; Clarke, The Christian Doctrine of God, pp 212–277 ens. 



die Teologie. Elke geloofsgedagte hou ’n uitspraak oor God in.13 So kan ons ook sê dat Anselmus in 
sy “Cur Deus Homo?” veel gesê het oor God en dat ons Heidelbergse Kategismus en ander 
belydenisskrifte uitgaan van ’n bepaalde Godsvoorstelling. 

Dit is daarom van belang om kortliks na te gaan hoedat die leer aangaande God per konsekwensie 
moet lei tot ’n sekere opvatting van die sondervergiffenis. Dit is dan ook daarom dat ons in die 
volgende bladsye sal probeer aantoon in hoeverre die opvatting van die vergiffenis van sonde by 
Schleiermacher, Ritschtl en Brunner in ’n bepaalde rigting beïnvloed is deur hul leer aangaande God. 

4. God is ’n volmaakte Eenheid. Sy deugde staan nooit apart en geïsoleerd naas mekaar of 
teenoor mekaar nie. Waar God optree en handel, doen Hy dit as Lewende Persoon in Wie al sy 
deugde tegelyk aanwesig is.14 Tog is dit hier van praktiese belang om sekere deugde en 
wesenskenmerke van God af te sonder en as uitgangspunte vir ons bespreking te neem. Dit kan 
dan geld as gesigspunte in die leer aangaande God wat besonderlik invloed uitoefen op die 
opvatting van die sondevergiffenis. Ons behandel dan agtereenvolgens die Persoonlikheid, Liefde, 
Heiligheid, Geregtigheid, Drie-eenheid, Eenheid en Onveranderlikheid van God. 

                                                           
13 Aulèn, Het Christelijke Godsbeeld, p 2, 4, 5; GJ Heering, De Christelijke Godsidee, p 162. 
14 Vgl ook GC Niftrik, Kleine Dogmatik, p 49. 



Paragraaf II 

PERSONALITAS DEI 

 

Stel ons ons op openbaringstandpunt, dan moet ons die Persoonlikheid van God bely. Alleen ’n 
persoon kan homself bekendmaak.15 As God nie as Persoon aanvaar word nie, verval alle 
moontlikheid van ’n persoonlike verhouding tussen Hom en die mens. ’n Onpersoonlike God kan 
hoogstens die “Al” heet, of die “Universum” of die “Oneindige”, maar nie “Vader” nie. Met Otto kan 
ons konstateer dat dit noodsaaklik is om aan God as ’n Persoon te dink16, anders word ons 
godsdiens grotendeels verander. ’n Onpersoonlike God kan nie versoen of versoen word en kan 
nie vergewe nie. Hy kan nie toorn nie. Hy kan nie werklik liefhê nie. Hy kan nie dieselfde wees as 
die God van die Bybel wat so naïef geteken word as intens geïnteresseerd in die mens met sy 
doen en late nie. Om in die vergewing van sondes te glo, beteken om in die “antropomorfiese” God 
van die Bybel te glo. ’n Onpersoonlike God sou in werklikheid laer staan as die persoonlike mens.17 

By Schleiermacher vind ons nie die leer van ’n persoonlike God nie. Weliswaar verset hy hom teen 
die Deïsme van die Aufklärung, maar hy voeg aan “dasz die Religion mit dem Persönlichen Gott, 
dem auszer weltlichem und von auszen her gebietenden... ursprünglich nichts zu schaffen hat.”18 
Op die oog is sy leer aangaande God in sy “Reden über die Religion” dan ook besonder skraal.19 
In daardie werk kon hy nog sê dat ’n godsdiens sonder God beter kan wees as een met God.20 
Nogtans is dit baie duidelik dat ook reeds hier ’n bepaalde Godsvoorstelling domineer, en dit vind 
’n breër uitwerking in sy “Glaubenslebre”. Dit is dus wel waar wat Schaeder beweer dat God by 
Schleiermacher “In das Gebiet des Unfaszlichen, Undentlichen” terugtree21, maar dis nie waar dat 
God daarmee die “maszgebende, beherrschende Stellung” verloor nie22, want dit is juis hierdie 
onvatlike, vae, onpersoonlike God, wat al Schleiermacher se denke beheers. 

Hierdie onpersoonlike element in Schleiermacher se Godsbegrip is egter die gevolg van sy 
teologiese metode en van sy wêreldbeskouing. 

A. Wat sy metode23 betref – dit vind ons uiteengesit in die beroemde paragraaf 30 van sy 
Glaubenslehre. Alles wat in die Dogmatiek gesê kan word, kan slegs die beskrywing wees van 
vrome bewussynstoestande. Die godsdiens bestaan in die “schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl.” 
En al wat nou oor die God van Wie daar afhanklik gevoel word, gesê kan word, spruit voort uit 
“Reflexion auf das fromme Selbstbewusstsein”24. Die religieuse mens keer hom na binne en 
bepeins sy eie gevoel, en uit die nuanserings in daardie gevoel lei hy sekere dinge af van die Een 
op Wie die gevoel betrekking het.25 Dit spreek vanself dat hy hierdeur verval in subjektivisme en 
antroposentrisme, en dat sy leer aangaande God self altyd op die agtergrond moet bly.26 Daar 
word nie direk oor God gespreek nie, maar oor God soos ons gevoel aangaande Hom getuig. Die 

                                                           
15 So ook Brouwer, aw, p 17 vv, wat eers spreek van die “lewendige, persoonlike God” en dan onmiddellik van 

“Openbaring”; ook Stump, The Christian Faith, p 36. 
16 R Otto, Das Heilige, p 1. 
17 Prof AB du Preez, Godsdiensfilosofie-lesings 1951, Hf II. 
18 E Schaeder, aw, p 8. 
19 Chapman, An Introduction to Schleiermacher pp, 158–159. 
20 Chapman, aw, p 158: Mackintosh, Types of Modern Theology, p 51. 
21 Schaeder, aw, p 9. 
22 Ibid. p 10. Vgl W. Bartelheimer, Schleiermacher und die gegenwärtigen Schleiermacher – Kritik, p 109. 
23 Vgl hiervoor uitvoerig: Brunner, Mystik und das Wort, pp 352–361; Barth, Die Theologie und die Kirche, p 142–

143; Werner Elert. Der Kampf um das Christentum, p 38 vv; Bartelheimer aw, p 4 vv; Dorner, Doctrine of the Person 

of Christ afd. II vol. III p 176 vv. 
24 Barth. Protestantische Theologie im .19. Jahrhundert, p 403 en 418; Elert, aw p 49. 
25 Vgl G Heering aw, p 21; it. Otto, nw, p 153 vv. 
26 Vgl Schaeder, aw, p 10, 14, 15; Barth, aw, p 418–419. Lutgert, Der Erlösungsgedanke in der neueren Theol, p 49. 



mens en sy vrome gevoel vorm dus die hooftema van sy Glaubenslehre, en God as die “Woher 
unseres Daseins” staan in die skemer agtergrond en beheers van daar uit alles wat Schleiermacher 
te sê het. 

In hierdie opsig is daar ’n groot ooreenkoms tussen Kant en Schleiermacher. Laasgenoemde was 
’n goeie kenner van Kant en het ongetwyfeld invloed van hom ondergaan27. Kant het geleer dat 
ons nie die “Ding-an-Sich” ken nie, maar dat ons met ons denkkategorieë en waarnemingsvermoë 
die wêreld sien soos dit vir ons is. Alles wat ons ken, ken ons soos dit lyk deur die spektrum van 
ons redelike aanleg. Nou kom Schleiermacher en spreek van die spektrum van ons religieuse 
gevoel. Daar is verwisseling van spektrum, maar die spektrum bly. Van God weet ons eintlik niks 
meer as wat in ons gevoel gegewe is nie. Die mens se Godsbewussyn word so sy hoogste kennis 
van God28. Dit is daarom dat Schleiermacher niks oor die “natuur” van God wil sê nie29. 

Die gevolg hiervan is ’n vaagheid in sy Godsbegrip wat eintlik ’n soort agnostisisme insluit30. God 
is nie die Heer, die Lewende, die Openbarende en dus ’n Persoon nie. Openbaring val vir 
Schleiermacher saam met die indrukke van die vroom gemoed31. Die Skrif bevat nie iets wat van 
God uitgegaan het nie, bevat nie objektiewe openbaring nie, maar refleksie oor die eie religieuse 
gevoel van die oorspronklike gemeente32. So bly alles in die immanente gevange. God kan hier 
noodwendig nie as Persoon gesien word nie. 

Die gevolg van Schleiermacher se metode is dus dat die Persoonlikheid van God prysgegee moet 
word, en dat gevolglik die streng-persoonlike “versoening” moet agterstaan vir ’n subjektiewe 
bewuswording van ’n gevoel van “verlossing33. 

Die weg waarlangs die verlossing tot stand kom en die objektiewe gebeure daaraan verbonde 
(Kruis van Christus, plaasvervangende lye) kan vanselfsprekend nie op dieselfde wyse die inhoud 
van die gevoel uitmaak as die subjektiewe verlossing nie34. 

B. Nogtans, selfs met hierdie subjektiewe uitgangspunt en metode was dit nie noodwendig dat 
Schleiermacher die spoor moes byster raak nie35. Indien hy, soos Barth sê, ’n juiste leer van die 
Heilige Gees ontwikkel het en die vroom gemoed só onder die tug geplaas het, kon alles nog 
reggekom het in ’n korrekte trinitaries-teologiese beeld. Maar omdat hy nie die Gees onderskeie 
van die gemeente ken en eerbiedig nie, moet dit misluk36. Ons kan ook sê dat die metode as 
sodanig nie subjektivisme noodsaaklik gemaak het nie, maar dat die stof wat volgens die metode 
behandel is, daartoe gelei het. Die vorm is gemaak en gevul deur die inhoud. En die inhoud kry sy 
stempel van Schleiermacher se spesifieke wêreldbeskouing. 

Daar is veel geskryf oor Schleiermacher se sogenaamde panteïsme. Bavinck gaan deurgaans uit 
van die gedagte dat Schleiermacher ’n panteïs is, en laat hom in sy dogmenhistoriese oorsigte 
altyd op Spinoza volg37. Brunner spreek liewer van ’n “Identiteits-filosofie” wat Schleiermacher se 
werke beheers en wat uitloop in mistiek38. Bartelheimer beweer dat Schleiermacher uitgaan van ’n 

                                                           
27 Vgl Mackintosh, aw 32; EC Moore, A History of Christian thought since Kant, p 80. 
28 Vgl Barth, aw, p 418. Vir Schleiermacher se kennisteorie, vgl verder Bartelheimer, aw, p 23 vv. 
29 The Christian Faith, p 392. 
30 Vgl Chapman, aw, pp 161, 162; Heering, aw, p 20, 21. 
31 Barth aw, p 4181 The Christian Faith, p 342, Chapman aw, p 161. 
32 Vgl The Christian Faith, p 75 vv en 591 vv en Prof AB du Preez, Dualistiese Inspirasieleer, p 76 vv. 
33 Vgl The Christian Faith, p 52 – Schleiermacher se definisie van die Christelike godsdiens. 
34 Net soos wat Schleiermacher bv die maagdelike geboorte, opstanding, hemelvaart en wederkoms van Christus laat 

vaar as nie direk in die gevoel gegewe nie. The Christian Faith, pp 403 vv 417 vv 
35 Barth, aw, p 411; Bartelheimer, aw p 79–83. 
36 Barth, aw, p 414. 
37 Vgl Bavinck, Geref Dogm II, pp 151, 217 ens.  
38 Die Mystik und das Wort, veral pp 324–399; Gott und Mensch pp 1, 3; Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, p 38; 



principium divinationes waarvolgens daar ’n identiteitsband is tussen die eindige en die oneindige, 
sodat die eindige net die toevallige verskyningsvorm van die Oneindige is39. Heering sê: “De 
Dogmatiek van Schleiermacher is als een palimpsest, waarvan de oorspronkelijke Spinozistische 
tekst telkens uit de Christelijke tekst, die er overheen geschreven is, te voorschijn komt”40. 

Nogtans het Schleiermacher dit self ontken dat hy ’n panteïs is41, en dit is baie duidelik dat ons nie 
’n pasklare panteïsme by hom aantref nie42. Daar is wel ’n element van mistiek by hom te vinde 
soos Otto en Brunner oorverdowend aangetoon het43. Laasgenoemde gaan selfs so ver om te 
beweer dat die redding deur Jesus van Nasaret slegs ’n inskuiwing is vir Schleiermacher se 
mistisisme44. Nou is dit wel waar dat die mistiek ’n groot rol by hom speel (vir die “historiese” het 
hy bv. nie veel plek nie; die historiese Jesus is vir hom “ein Sorgenkind”45), maar Brunner gaan 
hier beslis te ver46. Dit gaan vir Schleiermacher om verlossing, en wel Christelike verlossing. 
Schleiermacher is nie sonder meer panteïs en mistikus nie. Hy wil Christelike teoloog wees, maar 
’n Christelike teoloog wat uitgaan van ’n monistiese wêreldbeskouing, met daarby ’n sterk aksent 
van evolusionisme47. 

Alles wat bestaan, moet uit een beginsel verklaar kan word. God en die laaste werklikheid is 
identies. Daarom kan God ook as die Oneindige, die Universum, die Godheid, die Krag ens, 
aangedui word48. God is suiwere “Lebendigkeit”49 God is Hy uit Wie en deur Wie en tot Wie alles 
is. Hy is die Oneindige. Die eindige is uit Hom en daar bestaan dus ’n wesenlike band tussen 
eindige en Oneindige. Die eindige is die reële manifestasie van die Oneindige50. Om ’n absolute 
onderskeiding te wil maak tussen God en wêreld, sou afbreuk doen aan Gods almag en 
alomteenwoordigheid51. Die Oneindige is in die eindige, en die eindige in die Oneindige. En nou 
werk die Oneindige sy wil uit in die eindige. Daar is ’n planmatige en heerlike opwaartse proses 
waarin die Oneindige deur natuur en gees na bowe werk. Oral is daar samehang, orde. Tyd en 
ruimte, ja die hele natuursamehang is gegrond in die Goddelike Oorsaaklikheid wat self as ewig 
en alomteenwoordig aan die eindige teenoorgesteld is52. Alles wat in die natuur en geskiedenis 
gebeur, is in die laaste instansie voortvloeiend uit die Goddelike wil, ja: “Alles wat geschiedt, (is) 
als zoodanig een uiting van den goddelijke wil”53. 

Dit is dus nie volslae panteïsme nie. In teenstelling met Spinoza identifiseer hy nooit God en wêreld 
nie54. God is nie die wêreld nie; God is in die wêreld. En tog is dit ook weer geen eksklusiewe 
immanensie, soos sommige beweer nie, want God is ook objektief in die sin dat Hy nie nét in die 
wêreld is nie55. Wat ons hier het, is ’n poging om die Christendom binne ’n ewolusionisties-
monistiese sisteem saam te pers. Daarom kan Schleiermacher se Teologie so optimisties wees: 

                                                           
Philosophie und Offenbarung, p 17 vv. 
39 Bartelheimer, aw, p 11 vv. 
40 Heering, aw, p 21; Vgl Moore, aw, p 80. 
41 Christian Faith, p 38–39; Mackintosh, aw, pp 51–54. 
42 Vgl Schaeder, aw, p 8. 
43 R. Otto, aw, p 158–163; Mysticism East and West pp 233–243; Vgl Chapman, aw, p 158. 
44 Die Mystik und das Wort, p 121. 
45 Barth, aw, p 413; vgl ook sy begrip “Ahndung des Unsichtbaren” ens (Werke, p 59). 
46 Vgl Aulén, Het Christelijk Godsbeeld, p 302; Bartelheimer, aw, p 114 vv; Barth, aw, p 359. 
47 Vgl Aulén, aw, p 295; Bartelheimer, aw, p 389. 
48 Vgl Schleiermachers Werke, pp 42, 52, 59 ens en Bartelheimer, aw, pp 41,49; Chapman, aw, 159. 
49 Vgl bv The Christian Faith, p 89. 
50 Vgl Bartelheimer, aw, p 19, 20, 21, 66–67, 87. 
51 The Christian Faith, p 39. 
52 The Christian Faith, par 51. 
53 The Christian Faith, par 46; Aulén, aw, p 298. 
54 Bartelheimer, aw, p 17 en 52. 
55 Ibid. p 33, veral pp 114 vv waar Brunner se streng kritiek afgeweer word; Aulén, aw, p 298. 



alles werk mee ten goede, alles word beter. Selfs lyding word ingeweef in die patroon56. 

Die skepping word creatio continua; sonde word in laaste instansie ook deur God veroorsaak (daar 
kan immers geen sprake wees van ’n ander wil buite God s’n nie), en beteken alleen maar ’n nog-
nie-geworde-heerskappy-van-die-Gees. Sonde bestaan ook eintlik nie vir God nie57. 

Dit alles hang daarmee saam dat Schleiermacher God en wêreld nie absoluut wil skei nie. Daar 
kan ook nie ’n absolute skeiding wees tussen Ryk van God en Ryk van Satan nie. Soos Hoekendijk 
in ’n ander verband sê, die “midde-gebied” tussen die twee gebiede – die natuur – word ook 
aanvaar as goed58. Daarom is Schleiermacher se Teologie “Kultuurteologie”, beoog dit “Bildung” 
en “Lebenserhöhung im umfassendstem Sinn”59. 

Dit spreek vanself dat daar in so ’n sisteem nie sprake kan wees van ’n persoonlike 
Godsvoorstelling nie. Vanuit sy wêreldbeskouing bestry Schleiermacher die opvatting van ’n 
Persoonlike God. Maar daarmee hou God op om ’n geestelike Wese te wees, want die geestelike 
karakter van God veronderstel ,”dass Gott unbedingte Macht und Majestät ist. Aber diese kann nur 
persönlich gedacht worden”60. Omdat Schleiermacher God nie as Persoon voorstel nie, maar as 
Universele Krag en Al-Gees wat agter alle dinge na bowe beur, (Bergson: élan Vital) is ook die 
gebed wat smeek en worstel met God, sinneloos61. Gebed mag alleen beteken die absolute 
“resignasie”, die tevrede-wees met wat van Godsweë oor jou kom62. Die mens moet hom skik na 
die gang van die Universum en sy plek daarin met Liefde aanvaar en waardeer. 

Die invloed van dit alles op die vergiffenis van sondes kom net daarop neer dat dit eintlik uit die 
gesigsveld verdwyn63. ’n Onpersoonlike God kan nie vergewe nie. Dis sinloos64. Alles bly 
eenvoudig in die subjektiewe hang65. Tussen God en mens kan daar op hierdie basis geen 
“onderhandelings” wees nie. God word nie objektief téénoor die wêreld – en die sondige mens – 
gesien nie, maar so nou aan hom verbind dat daar geen aksie in die mens self oorbly nie. Hy word 
geleef. Hy word meegesleur deur die ewige proses van Gods werking in die natuur. Sonde is dit 
dat God hom nog nie dáár het waar Hy hom wil hê nie, maar dit sal later regkom. Vroeër of later 
sal alle kwaad verdwyn. 

En verlossing? Dit bestaan daarin dat die mens hom op ’n dag, bewus word van die God wat in 
hom werk, dat hy God leer sien en erken in die magtige gang van die lewe, en dat hy ten gevolge 
van sy nuwe Godsbewussyn in kinderlike afhanklikheid die wil van God in sy lewe aanvaar66. 
Christus het die volmaakte Godsbewussyn. Die deel Hy aan sy gemeente mee. Hy betrek sy 
gemeente binne die invloed van sy geseënde Gods-kennis67. Selfs tot in die dood toon hy aan die 
mens die egtheid van sy Godsvoorstelling. En wie in sy invloed intree en homself oopstel vir die 
Universum, afhanklik daarvan voel en weet dat die ewige Wil liefde is, dié is verlos en vergeet dat 
hy gesondig het. 

Dit mag Schleiermacher elders geleer het, in die Bybel staan so-iets nie. Dit bly suiwer iets wat die 
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mens by homself moet uitmaak, niks meer nie68. So lei Schleiermacher se onpersoonlike 
Godsbegrip hom tot mistasting oor die vergewing. Godsbegrip is, om dit met die skone woord van 
Walter Lüthi69 te sê, te veel “gevange in sy alomteenwoordigheid”: Hy het nie die vryheid van ’n 
Persoon wat ook anders kan nie, wat Hom kan afwend en toekeer, wat kan toornig word en 
vergewe nie. 

Albrecht Ritschl se uitgangspunt laat ons verwag dat hy nader aan die Bybelse leer omtrent God 
sal kom as Schleiermacher. Met hom begin daar ’n nuwe episode in die Teologie70, omdat hy weer 
nuwe lewe in die Teologie bring en ’n beter toekoms aangekondig het71. Sy grootste verdienste is 
dat hy “ná de vervlakking van het rationalisme, aan de theologie weer een eigen, zelfstandige 
plaats wist te geven”72. En dit alles is daaraan te danke dat hy opnuut van die Heilige Skrif as 
kenbron wou uitgaan73. In die Teologie, sê hy, gaan dit nie om wysgerige spekulasies nie, maar 
om wat religieus van betekenis is74. Daarom moet alle Metafisika75, of alle verkeerde Metafisika76 
uit die Teologie geweer word. Hy wend hom teen alle Natuurlike Teologie, mistiek, spekulatiewe 
rasionalisme, subjektivisme, materialisme en panteïsme77. Hy wil ’n “geschichtliche 
Offenbarungstheologie” daarstel78. 

Dit spreek dus byna vanself dat Ritschl in reaksie moet kom teen Schleiermacher. Soms is die 
reaksie skerp79. Hy wil terugkeer tot die Teologie van die Reformasie, en daar is by hom ’n gans 
ander gees as by Schleiermacher80. Met dit alles kom hy egter nie weg van Schleiermacher nie, 
en op meer as een kardinale punt kom hy op dieselfde plek as sy voorganger uit81. Ook by hom 
word die opvatting van die sondevergiffenis verwater ten gevolgen van defekte in sy leer 
aangaande God82. 

Teenoor Schleiermacher besef Ritschl weer die noodsaaklikheid van ’n Persoonlike Godsbegrip. 
Hy spreek harde kritiek teen Schleiermacher uit. God kan nie ’n vae “Absolute” heet nie. Dis ’n 
Metafisiese begrip83. Schleiermacher se Godsbegrip is vir hom onbevredigend omdat dit in die 
gevoel manifesteer word, terwyl hyself nie van die gevoel wil uitgaan nie84. 

Hy neem dit dus weer op vir die “Lewende God”85. Hy besef opnuut dat God alleen as “God in 
Christus”, as die Vergewende, Reddende en Genadige geken kan word. Hy het weer geweet dat 
ons God ken uit die vergiffenis van ons sondes86. So staan ook die noodsaaklikheid van openbaring 
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vir hom op die voorgrond. Buite Gods openbaring om kan ons niks van Hom sê nie87. 

Hiermee het Ritschl God dus reeds as Persoon aangedui: Hy vergeef, Hy openbaar. Hy gaan dan 
ook noukeurig op die vraag in en stel ten sterkste Gods persoonlikheid op die voorgrond88. Teen 
Straus en ander se beswaar dat die begrip “persoonlikheid” noodwendig beperkinge meebring, 
verset hy hom heftig. Saam met Lotze getuig hy dat die perfekte persoonlikheid juis die afwesigheid 
van beperkinge beteken89. 

Hoe goed Ritschl dit egter ook bedoel het, die persoonlikheid van God kom ook by hom nie tot sy 
reg nie, omdat die begrip “persoonlikheid” volgens hom nie per se noodsaaklik is vir die Godsbegrip 
nie. Dit kom alleen ter sprake onder die gesigspunt van Gods liefde. Sonder die liefde sou Gods 
persoonlikheid ’n vae abstraksie wees90. Volgens sy kennisteorie immers (en hierin is veral die 
invloed van Kant, Schleiermacher en Lotze sigbaar91) ken ons alle dinge net soos hulle vir ons is. 
Van die Ding-an-sich weet ons niks. Ook God kan ons dus nooit ken soos Hy is nie, maar net in 
sy waarde wat Hy vir ons het92. (5) Schaeder lê hom dit soos volg in die mond: “Im Glauben haben 
wir es mit dem praktisch feststellbaren oder erkennbaren Werte Gottes für uns zu tun, den uns die 
geschichtliche Offenbarung Gottes dokumentiert.”93 Alles wat van God gesê kan word, verloop dus 
in sg. “Werthurteile”, sodat ons kennis van God nooit teoreties nie, maar altyd prakties, en nooit 
metafisies nie, maar altyd religieus moet wees94. 

Die eienaardige opvatting wat Ritschl van “Metafisika” het, lei egter daartoe dat hy onmisbare 
elemente uit die Godsbeeld verwyder. Blykbaar is die begrip vir hom van toepassing oral waar daar 
gespreek word oor dinge wat nie sinlik waarneembaar is nie95. So word bv Christus se 
preëksistensie en verheerliking en die Triniteitsleer as “Metafisika” bestempel. So kan daar ook 
niks gesê word van Gods “natuur” of van sy attribute nie96. Al wat ons van God weet, lei ons af uit 
sy manifestasies soos dit geïnterpreteer en weerkaats word in ooreenkomstige selfaktiwiteite van 
die mens97. God is dus vir ons “die kompleks van al die Goddelike wyses van handeling”98. Op 
hierdie punt voer Ritschl dan sy groo begrip in: die Koninkryk van God. Al Gods handelinge is 
gekonsentreer op die stigting en opbou van die Godsryk99. Al wat ons dus van God weet, is dat Hy 
’n wese is wat sy Ryk wil stig, wat as sodanig saamval met die waardeoordeel dat God liefde is100. 

Natuurlik kom hier al etlike besware na vore. As God net uit sy wyses van handelinge bestaan, 
sonder ’n “natuur” daaragter, dan kan God geen Persoon wees nie. Dit is trouens ’n 
inkonsekwensie van Ritschl: as God handelende Subjek moet wees, moet Hy ’n Persoon wees en 
’n Natuur hê. Soos sake nou staan, gaan God op in sy Ryk. God word so die wil om ’n Ryk te 
vestig101. Dit is ’n soort nominalisme wat vreemd is aan die Christelike godsdiens en wat die 
Godsbegrip al weer leweloos en abstrak en onpersoonlik maak. As God ’n Persoon moet wees, 
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kan Hy nie net ’n eensydige “wil tot die Ryk” wees nie. Persoonlikheid sluit neer in as wil. Daarby 
is Ritschl se opvatting van God as “liefdeswil” te veel vervul met die idee van “selfprysgawe” dat 
dit saam kan gaan met die begrip “persoonlikheid”, want persoonlikheid sluit ook selfpreservasie 
in102. Dit vind ons nou nie meer by Ritschl nie. As God se wese so opgaan in die heilsplan vir die 
mensheid, beteken dit dat God afhanklik word van die mens en nie meer selfstandig teenoor hom 
kan staan nie. Daarom bestry Ritschl die aseïtas, inseïtas, en proseïtas van God103. 

Dit is dus geen wonder dat sommige Ritschl van panteïsme beskuldig het nie104. God is so immers 
substaatlose wil wat enkel op die gemeente gerig is. Maar God wil. Óók Homself. So dreig die 
grense tussen God en die gemeente opgehef te word, en God word die “hypostasering” van die 
geestelike besef en besit van die gemeente105. 

Hierdie ondermyning van die persoonlikheidsbegrip gaan egter nog verder: al Gods deugde word 
slegs kenmerke van sy handeling106. Gods ewigheid is die “Zeitschranke überwindende Stetigkeit 
des Willens Gottes zur Schöpfung und Erhaltung seiner Gemeinde.”107 Ook Gods almag en 
alomteenwoordigheid word verswak, en sy soewereiniteit word ernstig in die vraag gestel108. Maar 
sodanige God kan nie die Gebieder-Heer van die Bybel wees nie, omdat Hy geen ware Persoon 
is nie. 

Dit alles vloei voort uit sy kennisteorie wat telkens aan die rande deurskemer. Maar dit het nog ’n 
verdere gevolg: dat Ritschl maar weer in die subjektiewe en antropologiese verval. Per slot van 
rekening word ons kennis van God maar weer menslike oordele oor die waarde wat God vir ons 
het, veral t.o.v. ons redding en die vergiffenis van sonde109. God word ’n postulaat om die 
onafhanklikheid van die menslike persoonlikheid teenoor die natuur te verseker ’n postulaat uit die 
nood waarin ons verkeer110. Die Heilige Skrif waarvan hy wou uitgaan, word die waardeoordele 
van die oer-Christene aangaande Jesus111. So moet die geloof maar weer van ’n mense-woord 
lewe112. Op hierdie punt val sy leer met die van Schleiermacher saam, want of dit nou die vrome 
gemoedstoestande van die huidige indiwidu of die waardeoordele van die eerste gemeente is 
waarom dit gaan, dit bly by die mens. “Both deel with Christian facts, not objectively, but as 
‘mirrored in the subject’”113. Alles gaan om die mens en wat hy dink. Gevolglik verdwyn die 
objektiewe waarde van persoonlike gemeenskap met God. Dié kan alleen nog bestaan in die 
“Erinnerung” aan die Sinoptiese Jesus. So ’n herinnering kan egter slegs ’n hulpmiddel wees in die 
persoonlike lewe, ware lewensgemeenskap is dit nie114. Ook dit vloei voort uit sy onpersoonlike 
Godsbegrip. 

Om saam te vat: by Ritschl gaan dit net soos by Schleiermacher om ’n monistiese Godsbegrip115. 
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Alles moet uit één beginsel verklaar kan word, en die beginsel is God wat die Koninkryk wil stig116. 
Maar so kan God geen ware Persoon wees nie. 

Gevolg hiervan is dat ook by Ritschl daar nie iets kan “gebeur” tussen God en mens nie. God is 
afgetrokke en onveranderlik vasgevang in sy liefdeswil (wat ook tog maar – soos ons later aantoon 
– geen persoonlike, en dus ware, liefde is nie). As daar iets moet gebeur, moet dit net by die mens 
wees, iets subjektiefs117. God het histories in Jesus Christus laat afkondig dat Hy eensydige en 
eenlynige liefdeswil is, en dat alle verandering wat by vergewing of versoening moet intree, buite 
Hom om moet geskied. Maar so ’n soort vergiffenis is nie vergiffenis nie. Vergiffenis kan tog alleen 
plaasvind as ’n betrekking tussen twee persona, waar die een teen die ander oortree het, sodat dit 
tussen hulle staan. Waar God egter nie as Persoon gedink word nie, moet die sondebegrip 
noodwendig verswak, soos wat by Ritschl gebeur118. Sonde is grotendeels onkunde, en word 
daarom vergewe119. Maar as dit so is, het ons hier met ’n totale omkeer van begrippe te doen. Wat 
dan “vergewing” heet, kan tog nie vergewing in die egte sin van die woord wees nie, want 
vergewing is hier nie nodig nie. Dit kan hoogstens ’n morele aansporingsmiddel wees wanneer die 
persoon in sy mislukking om hom in die morele orde te hou, besef dat die mislukking nie teen hom 
tel nie. Dit het alleen subjektiewe waarde, eintlik alleen morele waarde. Netso min as wat gebed, 
gebed kan wees by Ritschl se inderdaad onpersoonlike God120, kan vergiffenis waarlik vergiffenis 
wees. Alles versand in die subjektiewe en die etiese121, omdat God nie die Heer, die Persoon, die 
Magtige en Heilige van Israel is nie. Vergiffenis geskied hier sonder God. Dit bestaan alleen daarin 
dat die mens wat gebuk gaan onder die las van sy eie skuldige gewete, tot beter insigte omtrent 
die liefdevolle God kom122. God is nie so kwaai nie. God is goedig en genadig. God het vergeef. 

Daarmee het Ritschl die Christelike begrip van sonde-vergiffenis totaal verkrag. 

Emil Brunner se teologie moet altyd gesien word teen die agtergrond van die negentiende-eeuse 
– maar dan nie as voortsetting nie, maar as reaksie daarteen. In hom kan ons eers die radikale 
wegbreek van Schleiermacher in die Duitse Teologie sien123. Sy reaksie teen Schleiermacher kom 
in al die felheid daarvan tot uitdrukking in sy werk “Die Mystik und das Wort”, waarin hy hom verset 
teen Schleiermacher se metode wat vir hom die godsdiens net ’n gebied naas ander gebiede maak, 
teen sy mistiese erkenning van God in die mens se diepste bewussyn, teen sy identiteitsfilosofie 
en immanensie-begrip; veral egter daarteen dat “diese Religion nicht ein Verhältnis des Menschen 
zu dem sich ihm offenbarendem, ihn anredenden Gott” is124. Ten slotte loop dit daarop uit dat in 
die mistiek, grense oorskrei word, dat daar geen plek is vir die deemoed en skuldbesef nie, omdat 
hier nie die Woord gehoor word wat werklik aanspreek en God hier nie als “Person ernst 
genommen” word nie125. Daarom is daar geen begrip van sonde nie, omdat sonde altyd 
“PersonsWiderspruch zur Gottesperson” moet wees126. Die keuse tussen valse en ware 
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Christendom val saam met die keuse tussen mistiek en die hoor van die Woord van die lewende 
God127. 

Ook teenoor Ritschl is sy reaksie skerp. Ritschl is ’n voortsetter van die denkrigting van 
Schleiermacher, en hulle albei is kinders van die Aufklärung128. Vir Ritschl is God nog steeds die 
Idee en daarom bly hy nog by die etiese idealismes van Kant129. Sy grootste aanklag teen 
Schleiermacher en Ritschl is dat die wysbegeerte by hulle so ŉ te groot rol speel130. 

Uit hierdie reaksie volg dan Brunner se keuse vir die Persoonlike God. God het ’n Naam131, en dat 
God ’n Naam het wat Hy aan mense meedeel, beteken: “Gott ist kein Es, sondern ein Du das uns 
anredet; er macht sich kund durch seine Selbstoffenbarung; er gibt sich uns kund, damit wir ihn 
anrufen und mit ihm Gemeinschaft haben.” God is geen “faktum” wat deur elkeen waargeneem 
kan word nie. Dáárom is daar by Brunner ’n diepe afkeer van alle Natuurlike Teologie met sy 
“kenbare” God, en van die Grieks-filosofiese begrip van die “Absolute”132. God is ook nie identies 
met die Nie-ek nie, want die is die wêreld, die totaliteit van alle objekte. God is altyd Subjek, Hy is 
nooit kenbaar as objek nie133. God is Persoon en as sodanig net kenbaar in ’n persoons-verhouding 
waarin Hy Homself openbaar. Dit help ook nie om God as Persoon te dink nie, want dan is God 
nog geen ware Persoon nie. God alleen... is absolute Persoon. Hy het geen Mit-Ich soos die mens 
deur Wie Hy anders geken kan word as deur sy onmiddellike selfopenbaring nie. “Wahrhaft 
persönlich ist nur der “lebendige Gott der von jenseits meines Denkens-und-und-ErfahrungsKreis 
eintritt, indem er sich selbst nur kundgibt, indem er selbst seinem Namen nennt.”134 

Hiermee het, Brunner ’n onberekenbare groot diens aan die Dogmatiek bewys, deur weer God as 
Lewende Persoon so op die voorgrond te stel. Waar God só as Persoon gesien word, is dit moontlik 
om Hom as die gemeenskapstigtende te sien van Wie daar aksie uitgaan tot die mensheid. Alleen 
so kan verlossing na waarde waardeer word. Alleen so kan versoening, vergewing en herstel van 
die persoonsverhouding reg begryp word. Alleen só kan begryp word wat die diepte van Gods 
Liefde is en wat genade werklik beteken, ja wat dit beteken dat God vir die mens in sy bloed sê: 
leef. Want alleen wanneer God Persoon is, kan Hy waarlik Heer wees, en waarlik vry wees. 
Volgens Brunner is vryheid die kenmerk van persoonlikheid135 en beteken “das Setzen und 
Nichtgesetzt sein, das denken und Plicht gedacht sein das unbedingt Spontane, das nur Aktive 
und nicht Zugleich Passive, das nur Gebende und nicht zugleich Empfangende.”136 By die aanskou 
van die wonder van Gods absolute Persoonsyn kom eerder die vraag na bowe of die mens persoon 
genoem kan word137. En as ons die mens met sy beperkte verantwoorde1ikheidsbesef en vryheid 
’n persoon wil noem, dan kan God nie minder as Persoonlik wees nie.138 

Brunner se verduideliking van Gods Heerskap en Persoonlikheid en Vryheid behoort tot die beste 
en verkwikkendste dale van sy Dogmatiek. Dit kom dan ook sy hele denke ten goede. Daarom kan 
Brunner so sterk die betekenis van sonde en skuld beklemtoon en is vergiffenis vir hom 
heilswaarheid in die volle sin van die woord. Daaruit vloei ook sy reaksie voort teen die filosofiese 
gedagte dat vergiffenis iets vanselfsprekends is, of die opheffing van ’n misverstand aan die kant 
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van die mens139. God is Persoon, en as Persoon is sy daad van vergewing ’n vrye daad; God is 
Persoon, en daarom het God reg teenoor die mens. Uit hierdie standpunt vloei Brunner se 
behandeling van die gebeurtenis van die versoening en vergewing voort.140 

Die vraag is of Brunner hierdie standpunt dwarsdeur sy dogmatiese denke onverkort gehandhaaf 
het. Dit sal in die loop van die studie moet blyk. 
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Paragraaf III 

 

AM0R DEI 

 

Die Heilige Skrif stel Gods goedheid en liefde in ’n direkte verband met die vergiffenis van sonde 
(Psalm 6:5; 31:17; 44:27 ens; 3;16; Romeine 8:31 ens). Dit is die dryfkrag egter die versoening141. 
Uit Gods liefde vloei al sy weldade aan die mens vort, en uit sy liefde skenk God ook, Homself aan 
die mens142. God is liefde. God wil die mens in ’n gemeenskapsverhouding betrek, omdat Hy die 
mens liefhet. Sonder om Gods liefde in aanmerking te neem, kan daar nie oor vergewing gespreek, 
word nie. 

By Schleiermacher het ons oënskynlik ’n baie sterk beklemtoning van die liefde van God! In 
paragraaf 167 van sy “Glaubenslehre” sit hy die saak soos volg uiteen: Daar kan in God geen 
onderskeid tussen wese en eienskappe wees nie. Al wat ons dus as “eienskappe” aan God 
toeskryf, moet ook die Goddelike Wese self uitdruk. Nou is daar maar een eienskap waarvan ons 
op grond van die Skrif kan sê dat dit Gods Wese uitdruk en dit is die liefde. God is nie ewigheid of 
almag nie, hy is liefde. Alle ender eienskappe kan slegs modi van die liefde wees143. Aulén som 
op: die almag is ’n abstraksie wanneer dit nie inhoud van die liefde ontvang nie; die regverdigheid 
en heiligheid staan direk in diens van die liefde deurdat hul funksioneer met die doel om die 
verlossing voor te berei, “maar zullen wij zeggen wat God is, dan moet het gezegd worden met de 
Johanneïsche woorden: God is liefde.”144 

Hoe mooi dit alles egter ook klink, met die oog op wat vroeër in verband met Schleiermacher se 
denkwyse en wêreldbeskouing vasgestel is, begryp ons dat die liefde hier nie waarlik liefde kan 
wees nie. Geen Christelike teoloog sal dit bestry dat God liefde is, of dat aan die liefde so ’n hoë 
plaas toegeken word nie145. Binne die raamwerk van Schleiermacher se evolusionisties-monistiese 
wêreldbeskouing met die konsekwensie van ’n onpersoonlike God, verloor die liefde egter sy 
besondere karakter. Per slot van rekening blyk dit slegs ’n konsekwente deurvoering van 
Schleiermacher se monisme te wees wanneer hy in die liefde die eenheidsbeginsel in sy sisteem 
vind146. Hy wil God as ’n eenheid sien wat organies gedink is. Die liefde verskaf nou vir hom die 
middelpunt waarom alles draai147. God is die oorsaak van alle dinge wat gebeur148. Alles vloei dus 
voort uit die wil van God. Maar alles is ook gerig op “Bildung”, opheffing. Dus moet die ewige wil 
wat egter alle dinge sit, ’n liefdeswil wees wat alle dinge ten goede laat meewerk. Daarom kan 
godsdiens identies wees met die “slechthinnige Abhängigkeitsgefühl” wat in die magtige gang van 
die Universum die goeie oor hom sien kom. Daarom kan gebed bloot resignasie wees. 

Daar is wonderlike bekoring in hierdie beskouingswyse, maar dit is ten enemale onbybels. Die 
liefde verloor so sy besondere kwaliteit, omdat dit “genaturaliseer” word en totaal opgesluk word 
deur die onsaaklikheidsbeginsel149. Dit is nie die liefde van God soos in die Bybel wat die soekende 
en reddende liefde is wat God iets “kos” nie, maar dis ’n evolusionistiese mag wat steeds hoër 
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strewe met die doel om die mens te veredel. Van God se liefde wat ’n persoonlike 
gemeenskapsverhouding wil stig, vind ons hier niks. 

Die verband tussen die liefde en die sondevergiffenis kom dus by Schleiermacher net daarop neer 
dat die liefde steeds “Lebenserhöhung” in alle vorme wil. En sondevergewing is “Lebenserhöhung”, 
omdat dit – subjektief soos hy dit sien – ’n verandering in die mens is waardeur hy sy vroeëre 
gevoel van skuld vergeet in sy gemeenskap met Jesus150. Hy vergeet egter nie dat hy eens wel 
skuldig gevoel het nie, maar word daarvan bewus dat hy nou vergeef is, al was hy skuldig. Hierdie 
besef kom tot hom omdat hy leer insien dat God die heersende Mag is wat alles in liefde bestuur, 
d.w.s. deurdat hy ’n nuwe Godsbewussyn het, wat hy van Jesus geleer het wat die volmaakte 
Godsbewussyn het151. Nie Jesus se sterwe nie152, maar sy meedeel van ’n verligte Godsbewussyn, 
maak Hom noodsaaklik vir sondevergiffenis. Sy sterwe is hoogstens ’n demonstrasie daarvan dat 
sy Godsbewussyn die ware is, en dat Hy ’n groot simpatie het met ons gebrekkige Godsbewussyn 
(sonde)153. En die inhoud van hierdie nuwe Godsbewussyn is nou hierdie genaturaliseerde liefde! 
Waarlik, hier is Schleiermacher ver verwyderd van die Bybelse leer, en is hy eerder in dieselfde 
straat as die Aufklärung154. Hier is niks van die Goddelike liefde wat stry, offer, ly en seëpraal nie. 
Hier is ’n te lighartige denke oor vergewing omdat die persoonlike element in God's liefde 
verbygesien word. 

Ritschl stel op dieselfde wyse die liefde as Gods wese155. “God is liefde” is die grondtoon van sy 
hele leer aangaande God. Dis vir hom duidelik “dass der Zureichende Begriff van Gott” An dem 
Begriff der Liebe ausgedrückt ist.”156 Die liefde vind uitdrukking in die naam “Vader”. Die benaming 
“God en Vader van onse Here Jesus Christus” vind hy die meer adekwate uitdrukking van Gods 
wese157. So is dit ook Jesus se hele doel om op aarde God as die liefde te openbaar. Jesus stel 
God voor as die God wat in liefde die sondes vergewe en vertroue in Hom herstel158. Alle ander 
eienskappe wat in stryd met die liefde skyn, moet wegval uit die Godsbeeld159. 

Moet Ritschl egter die aard van hierdie liefde beskrywe, dan kom sy definisie daarop neer dat liefde 
die wil is om die doel van iemand anders te bevorder, wat uitloop in die aanvaarding van sy doel 
vir jouself160. Op dieselfde wyse bestaan Gods liefde dan daarin dat God die mens se doel wil 
bevorder en die mens se doel as sy eie “Selbstzweck” aanvaar. Die mens se hoogste doel is egter 
die saligheid, en saligheid beteken die vermoë om te heers oor die wêreld161. Gods liefde bestaan 
dus daarin dat Hy “der bewirkende Grund unserer Seligkeit ist”162. Gods liefde val dus saam met 
Gods Wese as Saligmaker, en so is God “die Macht, welche der Mensch verehrt, Weil sie sein 
geistiges Selbstgefühl gegen die Hemmungen aus der Natur aufrecht erhält.”163 

Op tweërlei wyse bewerk God nou die saligheid: deur die vergiffenis van sondes, en deur die 
inlywing in sy Koninkryk – dit is die twee pole van die ellips wat die wese van die Christendom kan 
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voorstel164. In werklikheid is hier egter nie sprake van twee verskillende wyses nie, aangesien ook 
die vergiffenis van sonde ondergeskik gemaak word aan Gods wil om ’n Koninkryk te stig. Dit vind 
soos volg plaas: 

Alles wat van God gesê kan word, word daarin gesê dat Hy “die Gemeinde will, schafft und 
erhält”165, waardeur sy Koninkryk tot stand kom. Alleen in Gods Koninkryk is die volle saligheid van 
die mens te vinde166. Maar omdat dit Gods wese is om die mens se saligheid te bewerk, is dit sy 
hoogste doel om die Koninkryk, wat Hy nou as sy Selbstzweck aanvaar, tot stand te bring en te 
onderhou. Ritschl self vat dit so saam: “God is love in as much as He reveals Himself through His 
son to the community founded by Him, in order to develop it into the Kingdom of God, so that He 
realises in this supramundane purposeful destination of men His honour, or the fulfilment of His 
purpose for Himself”167 

Op hierdie wyse kom Gods liefde dus saaklik neer op sy wil om die mens in sy Koninkryk in te lyf. 
Om die Koninkryk egter te verwesenlik, is nodig vergiffenis van sondes, want solank die mens nog 
gedruk gaan onder die gevoel van sy skuld en dus verwyderd voel van God, kan hy nooit daartoe 
kom om as lid van die Ryk te lewe en te handel nie. Daarom vind die vergewing plaas “aus höheren 
Gründen”168, nl. om die stigting van die Godsryk moontlik te maak. Die Koninkryk is tog die hoogste 
denkbare doel, aangesien dit ook Gods Selbstzweck is. Vergiffenis is dus dít dat die mens daarvan 
bewus word dat God hom in sy Ryk wil insluit, waardeur hy die saligheid (heers oor die wêreld) 
deelagtig kan word169 (6). So vloei vergiffenis direk voort uit Gods liefde, maar is ondergeskik 
gemaak aan die stigting van die Godsryk. 

Teen hierdie opvatting van die liefde van God bestaan ernstige besware: 

(i) Deur Gods wese so eensydig as liefde te sien, doen Ritschl, soos ons reeds gesien het, die 
opvatting van die persoonlikheid van God skade aan170. 

(ii) Deur so eensydig op die liefde die nadruk te lê, word God ’n eensydige Wese, en die liefde 
self word vervlak. Waar alle ander eienskappe so voor die liefde moet wyk, word “juist het 
spanningsvolle toch in de onuitsprekelijke, ondoorgrondelijke liefde van den levenden God” 
verwaarloos, en gevolglik bly net ’n “hol levenloos begrip van de liefde Gods over.”171 Daarom 
is dit dat begrippe soos “toorn”, “heiligheid” en die “geregtigheid van God” by hom verdwyn of 
verwater word. Sodoende word Gods liefde en die vergiffenis wat daaruit voortvloei iets 
vanselfsprekends, ’n algemene waarheid, ’n natuurwettelike verskynsel. “Zijn Godsbegrip is, 
al wilde hij het vermijden, psychologistisch, pragmatistisch, utilittisch. God is hier niet de 
soevereine Heer, die redden, maar ook verderven kan.”172 Maar as dit so is, word die begrip 
van vergiffenis en genade vervlak. Daar is geen paradoks meer in Gods genade nie. God gee 
nie meer iets van sy hart by vergewing nie: daar moet slegs ’n gevoel van wantroue oorwin 
word.173 

(iii) Deur die verbinding van die liefde met die Koninkryk van God word die liefde nog verder 
geweld aangedoen: 

(a) God word as liefde beskou enkel om duidelik te maak dat die Koninkryk die einddoel van 
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mens en wêreld is.174 Die skadelike invloed wat die oorheersende begrip van die Godsryk 
elders in sy Teologie het, kom ook hier na vore, en dit vervlak die liefde tot die wil om die 
Koninkryk te stig en te onderhou. Maar sodoende kom God geheel in diens van die mens 
te staan175. En as God se heerskappy en soewereiniteit moet ly, verflou ook die betekenis 
van die vergiffenis. 

(b) As God so die doel van die mensheid as sy eie Selbstzweck aanvaar, word God daarmee 
afhanklik van die mensheid. “It is true that the conception of God as love suggests the 
necessity to His very existence of the objects of His love; and the deduction from His love 
of the being and end of mankind, if carried out with any logical vigour, raises the problem 
of what God was or did before man was made.”176 Slegs indien Ritschl ’n gesonde 
Triniteltsleer wou aanvaar, waardeur die liefde van God (wat Gods wese is) in ’n inter-
trinitariese verhouding gedink kon word, kon Ritschl aan hierdie punt van kritiek ontkom. 
Aangesien Ritschl egter nie die Triniteitsleer handhaaf nie, en dit boonop so stel dat God 
sy doel vir Homself verwerklik deur die doel van die mens te verwerklik, is hierdie kritiek 
vernietigend.177 

(c) Deurdat Ritschl se opvatting van die Godsryk suiwer eties is178, voer dit noodwendig 
daarheen dat die hele godsdiens in die Etiek versand179. Sy Godsbeeld word daardeur 
geheel eties, sy begrip van liefde bly in die etiese Vassteek, sodat Aulén Ritschl se 
Godsbeeld tereg karakteriseer as “geëtiseerde liefde”180. Daarmee is sy Godsbegrip eintlik 
nie meer die Bybelse nie181. Moralisme is altyd ’n gevaar vir die ware siening van God en 
sy daad van versoening182. Ook by Ritschl vind die vergewing alleen plans met die oog op 
’n moontlike geslaagde sedelike lewe. Dit word alleen die middel wat die verwesenliking 
van ’n etiese ideaal moontlik maak. Maar daarmee is die spesifieke van die Christelike 
verlossings-gedagte reeds ingeboet. 

(v) Per slot van rekening het ons hier maar weer te doen met die rasionalistiese idee van die liefde 
van God as lankmoedige en deur die vingers siende vergewingsgesindheid, en die rasionele 
idee van die liefde van God as sedelike Zweckwille183. Dis ’n ongesonde leer van Gods liefde 
wat meer “voortkwam uit de overleggingen van ons zondige menschenhart dan uit het 
geopenbaarde Woord van God.”184 Dat God liefde is, is ’n die Teologie van Ritschl nie In 
geloofsuitspraak wat by Jesus geleer is nie, maar dit staan aprioristies vas en word slegs deur 
die lewe van Jesus verder bevestig. “De waarheid: God is Liefde, is bij Ritschl postulant – de 
aanvaarding van de erfenis der Aufklärung”185. Dit is as sodanig meer aan Kant as aan die 
Bybel ontleen186. Net soos sy voorgangers humaniseer hy dus die begrip van Gods liefde187. 

(vi) Ten slotte – en hierop loop al die punte van kritiek uit – bring Ritschl se opvatting van Gods 
liefde hom tot ernstige afwykings in die leer van versoening. Die volkome versoening bestaan 
vir hom daarin dat “Gott sich dem Gläubigen als Vater gegenüberstellt und ihn zu dem völligen 
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Vertrauen eines Kindes berechtigt”188. Maar omdat God nooit iets anders as liefde teenoor die 
mens kan wees nie, kan versoening in elk geval nie iets wees wat op God betrekking het nie. 
Versoening moet dus alleen ’n verandering in die mens beteken. Alles is dus weer 
subjektief189. Versoening bestaan daarin dat die mens sy verkeerde opvatting omtrent God (nl 
dat God toorn oor sy sondes en hom gaan straf) moet laat vaar en insien dat God Liefde is190. 
So kom die vergiffenis te staan op die verwydering van ’n misverstand wat daar by die mens 
was191. Daar is gevolglik geen noodsaak vir die Kruis nie, en dat die Kruis wel daar is, is 
prinsipieel gesien ’n blote toeval192. Dis alleen die tragiese lot wat Christus se beroepstrou in 
hierdie verdraaide wêreld meebring. God se liefde is nie streng nie. Die versoeningsbegrip 
“vanishes in sentimentality.”193 Eers wanneer die noodsaaklikheid van die versoenende sterwe 
van Christus ook voortvloei uit Gods liefde, is daar diepte in die vergiffenis. Anders bly dit 
oppervlakkig soos by Ritschl, sodat vergewing vóór die versoening moet plaasvind194. So lei 
’n slappe opvatting van Gods liefde tot ’n verwaterde opvatting van vergiffenis. 

Ook hier kom die eer aan Brunner toe dat by in die felste verset kom teen hierdie soort vervalsing 
van die liefde van God, en die liefde in sy onafskeidbaarheid van Gods Persoon-syn na vore bring. 
Alleen by ’n Persoonlike God wat Hom openbaar, kan gesê word: God is Liefde. Dit is die 
onderskeidende van die Christelike Godsdiens195. 

Maar dat God Liefde is, beteken dat liefde nie maar een van Gods sedelike eienskappe (dus nie 
“Metafisies”) is nie, maar dat die liefde Gods wese is.196 Dit het ook Schleiermacher en Ritschl 
gesê. Met die volgende stap gaan Brunner hulle albei egter ver verby: die liefde wat Gods Wese 
is, sê hy, ken ons nie uit onsself nie, dit moet aan ons geopenbaar word. “Diese Liebe zu 
offenbaren, das ist die Sendung Jesu, das ist der Inhalt des neuen Bundes”.197 Die Wese van 
daardie liefde is Agape. Dit is die “Sichselbstsehenken Gottes”, die “frei schenkende Gnade 
dessen, der heilige Herr ist.”198 Daarom is die liefde grondeloos, d.w.s. dit soek geen “grond” 
(waarde) vir die liefde in die voorwerp van die liefde nie. Daarin is dit onderskeie van Eros, want 
Eros is die Liefde wat gerig is op waarde en wat soek om self verryk te word deur die waarde. Die 
mens se liefde is altyd Eros, omdat die mens iets of iemand liefhet, omdat dit vir hom beminlik is, 
d.w.s. vir hom waarde het. So is God se liefde nie. Dit is Agape. En die Agape soek nie na waarde 
nie, dit is juis self-skenkende mededeling ten spyte van onwaardigheid van die objek van die liefde. 
Dit deel waarde mee, maar self is dit grondeloos, “ongemotiveerd”, en dus onbegryplik.199 Dit gaan 
alleen terug op die wil van God om Homself mee te deel. 

Hierin onderskei Brunner weer die Christelike Godsbeeld van die filosofiese. ’n Uitgedagte God, ’n 
filosofiese Begripsgod kan nie liefhê nie, want hy is selfgenoegsaam, toegeslote in sy 
volkomenheid. Hy kan wel objek van liefde wees, maar nie subjek nie. Alleen die Openbaringsgod 
kan liefhê, kan Homself meedeel, kan uit Homself uittree om gemeenskap te stig deur openbaring 
en liefde. In die begrip van self-mededeling word liefde en openbaring saamgevat. Gods wese is 
“Mitteilsamkeit” net soos sy wese “Herrseinwollen” en “Sich-zur-Geltung-Wollen” is. So is 
openbaring dan nie net die middel waardeur God ons wys wie My is nie; dis die “Ausbruch des 
göttlichen wesen selbst.” God se wese is opebaringswil. En daarom is God ook die liefde. Soos dit 
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Gods wese is om Heer te wees, om Subjek te wees, so is dit ook sy wese om subjek te wees “auf-
etwas-hin”, om Homself uit te straal, om selfmededelende aktiwiteit te wees, om gemeenskap te 
wil.200 So is God se syn in wese ’n “Für-uns-sein”. En alle ander voorstellinge van Gods wese 
“verdinglik” God volgens Brunner. 

Nogtans beteken dit nie dat God daarom vir sy ware wese van die objek van sy liefde afhanklik 
sou wees nie. Die objek van die liefde word geskep deur die liefde van God, maar is nie daarvoor 
noodsaaklik nie. Die skepping is die Manifestasie van Gods wese wat liefde en “Für-uns-sein” is, 
maar dit is geheel afhanklik van die vrye wil van die “in sich selbst vollkommenen Herrn, der ein 
Anderes neben sich haben und mit ihm Gemeinschaft haben, ihm sich mitteilen will”.201 Dit is Gods 
vrye keuse dat Hy in skepping, verbondstigting en eindelik in die daad van die Kruis na die mens 
toe kom.202 Dit is Agape. 

Veral om twee redes verdien hierdie uiteensetting van Brunner ons hoogste lof. 

(d) Omdat die grootsheid van Gods liefde as suiwer Agape in onderskeiding van ons Eros, of 
selfs die Agape wat as sedelike gebod op ons rus,203 nog nooit sedert die Reformasie so 
heerlik geskilder is nie. Sulke liefde kan nie naturalisties (Schleiermacher) of eties (Ritschl) 
in uitsluitlike sin wees nie. Dit maak dat die vergiffenis nie ligsinnig opgevat kan word nie. 
Die Kruis is die hoogste bewys van Gods liefde.204 Alleen wanneer die liefde so verstaan 
word, word vergiffenis nie iets vanselfsprekends nie. 

(e) Omdat die liefde deur Brunner verbind word met Gods sy vrye Heerskap. Waar God as die 
lewende en heersende Persoon gesien word, kan sy liefde die vryskenkende Liefde van ’n 
Persoon wees. Daar is strengheid in die liefde wat só gegee word. God bly soewerein. God 
bly die Heer. 

Wanneer die liefde so opgeneem word, word daar ruimte gelaat om die liefde as ’n wonder en 
as genade te sien, en word daar ook ruimte gelaat vir die Kruis as teken van die diepte en 
gestrengheid van Gods liefde, en van die soewereiniteit van God. 
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Paragraaf IV 

 

SANCTITAS DEI 

 

Naas Gods liefde pas dit ons om onmiddellik oor Sy heiligheid te spreek, veral waar dit gaan oor 
die vergiffenis van sondes. Gods heiligheid is dit immers wat ons laat besef dat Hy in sy goedheid 
die Verhewene bly. Dat God heilig is, wil sê dat Hy die oneindig Hoë, die vreeslike God is, teenoor 
wie die diepste ontsag betaam.205 Dit is die prinsipe van sy Heerskap oor die mens, en sien daarom 
nie soseer op ’n enkele deug van God nie, maar wel op ’n kompleks van deugde wat die aard van 
sy verhouding tot die wêreld uitdruk.206 Dit sien op sy heerlike Goddelikheid wat uitkom in sy 
Majesteit, sy afkeer van die sonde, op sy toorn teen alles wat die grens wil oorskrei wat Hom en 
die skepsel skei, op die handhawing van sy reg. Sonder om erns te maak met die heiligheid van 
God kan daar geen ware religie wees nie,207 en kan daar nog minder sprake wees van vergiffenis 
van sonde. Sonder die besef van Gods heiligheid kan daar geen besef wees van wat sonde is nie, 
en sonder die besef van heiligheid ook geen waardering van die weg wat God in Christus Jesus 
gevolg het om die mens te vergewe in genade sonder om sy eie heiligheid te skend nie. Heiligheid 
is Gods wese.208 Hy is die “Heilige van Israel” (Jesaja 1:4). Sonder God as heilig te roem, moet die 
hele Godsbeeld en die hele geloofsleer verwronge word. 

Vir Schleiermacher is die heiligheid van God “that divine causality through which in all corporate 
human life conscience is found conjoined with the need of redemption”.209 Ons kan die definisie 
soos volg verklaar: Die mens vind in sy gemoed altyd ’n morele eis (Kant: du sollst!). Daardie 
morele eis vind sy negatiewe sy in die aanspraak van die gewete.210 Waar God nog nie aan mense 
bekend is nie, meen hulle dat die gewete in verband staan met die idee van die goeie.211 As ’n 
universele, “inward experience” voel die mensheid dat hy sy handelinge moet rig op die goeie en 
enige mistrap in die verband wek pyn in hom op. Waar God egter reeds bekend is aan die mens, 
verbind hy die gewete met sy Godsbewussyn. Die morele eise vloei nou voort uit die 
Godsbewussyn. En al wat daarvan afwyk, word beskou as “a hindrance to life, and therefore as 
sin”212. Die gewete van die afgesonderde indiwidu is egter nie betroubaar nie, en daarom praat hy 
van “corporate human life.” Waar ’n sekere eis vir al die lede van ’n gemeenskap geld, kan dit as 
wet gesien word, eerstens as morele wet, en daaruit vloei die siviele.213 

Die funksie van die gewete is nou om die mens onder die indruk van sy magteloosheid om die 
sedelike wet te hou, te bring en te hou, en om hom sodoende aan te wys op verlossing.214 

Op grond van sy subjektiewe uitgangspunt spreek dit vanself dat ook hier die heiligheid nie iets is 
wat afgesien van die mens in die Wese van God onderskei kan word nie. In elk geval kan die 
heiligheid nie beskryf word as dit in Gods wese wat Hom die goeie laat goedkeur en die kwade 
laat afkeur nie,215 want dan sou dit beteken dat iets wat die mens doen, God sou bepaal, en dit is 
vir Schleiermacher ’n gedagte wat uit die bose is. Nee, “the manifestation of the Divine displeasure, 
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if detached from the effectuation of the good is simply the effectuation of this displeasure in the 
acting subject by means of conscience and law”216. Want in werklikheid bestaan die kwade nie vir 
God nie.217 

Gods heiligheid is dus iets wat ons op grond van ons Godsbewussyn vir onsself voorstel as die 
“divine causality” wat veroorsaak dit ons gewete ons aanspreek oor verkeerde dinge. Maar in Gods 
Wese self is dit nie te onderskei van sy ander deugde soos almag of a1wetandheid nie.218 God as 
God, as Grootheid wat oorsaak vir alles is, wat ook alles weet en alles laat opwerk na die 
hoogtepunt van Godsbewussyn in die mens, Hý, maak op ons, wanneer ons na Hom opkyk deur 
die spektrum van ons religieuse gemoed, die indruk van heiligheid wat reageer teen die sonde. 

Op hierdie wyse word Gods heiligheid vir Schleiermacher geheel in diens van die verlossing 
gestel.219 Die opvatting wat die mens deur middel van die werking van sy gewete kry dat God heilig 
is, is ’n hulp vir die mens om na verlossing te verlang. Dit sou onbillik wees om te sê dat die 
heiligheid hiermee totaal ’n illusie van die mens word. Wat egter wel gesê kan word, is dat die 
objektiewe waarde daarvan verswak word, en dat dit totaal genivelleer word aan alle moontlike en 
onmoontlike deugde wat ons op grond van ons gevoel aan ’n vae en goedige, “globale”, God kan 
toeskryf. Schleiermacher se opvatting van heiligheid weet nie van die “vreeslikheid” wat aan God 
eie is nie. Dit weet nie van die kloof tussen die kreatuur en die Skepper nie. Dit weet nie van die 
ongenaakbaarheid van God wat die mens op sy aangesig laat neerval nie. Dit sien nie die 
heiligheid in verband met Gods absolute Persoonlikheid as Heer en Skepper nie. Daarom wil 
Schleiermacher nie weet van ’n heiligheid wat in reaksie kom teen die skending van Gods reg as 
Heer nie; wil hy ook nie weet van Gods toorn wat nie ’n drifuiting is nie, maar ’n noodsaaklike 
gevolg van Gods heiligheid.220 

Omdat God in Schleiermacher se evolusionisties-monistiese sisteem ’n onpersoonlike Mag agter 
alle dirge is, gaan niks Hom eintlik aan nie. Hy reageer nie. Hy word nie geraak deur die mens se 
doen en late nie. Ongevoelig vir wat die mens mag aangaan, werk Hy voort in sy opvoeding van 
die mens tot bekering. Hy stel geen eise nie. Hy is nie “antropomorfies” soos die God van die Bybel 
nie. Hoe sinneloos dan om te dink dat God heilige erns met die sonde sou maak! Schleiermacher 
weet nie dat die mens “mit Ernst als Sünder gerichtet und mit ebenso ultimativen Ernst begnadigt” 
word nie, omdat daar nie ’n ultimatiewe “Gegenüberstellung” tussen God en mens is nie.221 Daarom 
is ook, Christus se offer nie noodsaaklik vir vergewing nie. Daar hoef niks herstel te word nie. 
Vergewing is die lighartige vergeet van vroeëre mislukkings, is rein subjektief. Hoe kragteloos word 
ook Gods liefde as dit nie gelouter word deur die vlam van sy heiligheid nie! 

Volgens Ritschl is die begrip heiligheid bloot ’n “Verhältnisbegriff” en dui geen spesifieke eienskap 
aan nie. Dit druk die vo1strekte verhewenheid van God bo alle kreature uit (Numeri 20:13, Jesaja 
5:16, Esegiël 20:41, ens)222, en behels as sodanig ’n bepaalde Godsvoorstelling van bepaalde 
gedeeltes van die OT, en wel dié van die oudste laag van oorleweringe. Langs 
godsdienswetenskaplike weg redeneer hy en sluit hom aan by Graaf Baudissen en Diestel.223 Die 
begrip heiligheid, sê hy, lê alle klem op die mag en grootheid van God en op sy ongenaakbaarheid, 
sy afwysing van alle onreinheid, sy strakke transendensie, sy relatiewe afgesonderdheid van die 
wêreld. As sodanig behoort die tot die oudste Godsvoorstelinge. Dit staan diametraal teenoor die 
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voorstelling van God as Liefde wat eers in die NT aangetref word.224 “Beside love no other 
conception of equal value comes into consideration. Espesially is this the case in regard to the 
conception of holiness, which in its Old Testament sense for various reasons is not valid in 
Christianity, and in its New Testament use is indistinct.”225 As die mens tot beter insig omtrent God 
kom, weet hy dat God liefde en nie heiligheid is nie. 

So kom Ritschl dan daartoe om die heiligheid as begrip t.o.v. God uit te skakel – maar net ’n 
uitvoering van wat Schleiermacher al gesuggereer het.226 

Nou moet al dadelik opgemerk word dat dit volkome verstaanbaar is. Vereers omdat die idee van 
die Godsryk so ’n groot rol by Ritschl speel. Soos ons tevore aangetoon het, moes God, om die 
idee van die Koninkryk sinvol te maak, as enkel liefde gedink word.227 En volgens Ritschl se 
voorstelling van heiligheid as blote “Verhältnisbegriff” sluit liefde en heiligheid mekaar uit. Ritschl 
het nie ingesien dat heiligheid óók (en dit selfs in die OT) ’n openbaring is van Gods goedheid nie. 
Heiligheid behels tog sowel die idee van die absoluut-goeie (eties), as die van die vreeslik-
verhewene (sacrosanct).228 Daar Ritschl dit nie besef nie, is dit vir hom onmoontlik om dit vas te 
hou. Hy kan dit buitendien nie soos die ander deugde van God as “a mere adjunct or interpretation 
of His own selfend and loving will in founding the Kingdom” beskou nie.229 In die begrip heiligheid 
sit daar te veel gereserveerdheid, dit kan nooit inpas in Ritschl se definisie van die liefde wat feitlik 
neerkom op ’n selfprysgawe met die doel om iemand anders se doel na te streef nie.  

Verder, soos reeds opgemerk, die idee van die Godsryk werk daartoe mee dat die godsdiens vir 
Ritschl prakties en eties word, alles loop uit op die etiese opbou van die mens.230 God wil alleen 
maar die Ryk, sodat die mens tot die sedelike goeie daad kan kom. Kom, kom die begrip heiligheid 
(as verhewenheid, majesteit) juis hiermee in botsing. Gods heiligheid kan nie bevredig word deur 
die etiese daad nie, want die mens se beste werke bly voor God wegwerplik. ’n Heilige God kan 
nie maar so onverstoord tevrede wees daarmee dat daar maar net in die Godsryk gestrewe word 
na die sedelike daad nie. Daarom pas heiligheid nie in Ritschl se sisteem nie. “Zoodra het hem 
duidelijk werd, dat het begrip heiligheid elementen bevatte, die zich niet lieten overbrengen in de 
zuivere ethische categorieën, nam hij dadelijk een, op zijn zachtst gezegd, gereserveerd houding 
tegenover dit voor hem suspecte begrip in”.231 

Hiermee het Ritschl egter geheel afgewyk van die Christelike Godsbegrip. Die God wat hy ons so 
leer ken, is, soos van Niftrik dit uitdruk “niet anders dan de hypostaseering van ons ethisch-religieus 
denken”.232 Die mens maak vir hom ’n god wat hom aanhelp na die goeie. Maar so ’n God kan nie 
geprys word as die Verhewene wat kan verderf, maar ook kan red, ja, juis deur sy grondelose 
ontferming en genade wil red nie. Indien die heiligheid wegval, dan verdwyn ook die skerpe reaksie 
teen die sonde, wat netso sterk in die vergiffenis as in die oordeel aan die dag tree.233 Dit is daarom 
dat Ritschl nie wil weet van Gods toorn nie. 

Die toorn van God is immers die “verbolgenheid van God teen die sonde.”234 God haat die sonde 
en ywer daarteen (Deuteronomium 6:15, 29:20; Nahum 1:2 ens). Omdat Ritschl egter Gods 
heiligheid buite rekening wil laat, moet ook die toorn noodwendig wegval. “Die Vorstellung vom 
Zornaffect Gottes (hat), für Christen keinen religiösen werth, sondern ist ein ebenso heimatloses 
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wie gestaltloses Theologoumenon”.235 Netsoos die heiligheid, waarvan dit maar net ’n “Folgerung” 
is, behoort dit tot die oudste laag van godsdienstige voorstellinge wat al lank vergroei is.236 Volgens 
die NT beteken die toorn van God dan ook net die “resolve of God to annihilate those men who 
finally oppose themselves to redemption and the final purpose of the kingdom of God.”237 So word 
die toorn net ’n eskatologiese begrip en het geen betrekking op sonde en sondaars in die huidige 
bedeling nie, want teenoor hulle is God alleen maar onveranderlike liefde, en vir hulle wil Hy alleen 
maar redding en inskakeling in sy Koninkryk.238 

Die idee van Gods toorn is volgens Ritschl niks anders as ’n menslike inbeelding nie. Solank die 
mens nog nie met God tot vrede gekom het nie, het hy gedurig die vrees dat Gods toorn op hom 
rus,239 net soos hy later by sy redding die voorstelling het dat God van toorn tot genade verander.240 
In die Teologie het sulke voorstellings egter geen plek nie. Die teoloog moet daaraan vashou dat 
God slegs liefde is, en liefde bly. Van toorn oor die sondaar kan daar, behalwe in eskatologie se 
sin, nie sprake wees nie. Indien daar by God van toorn oor die sonde sprake is, meen hy, laat dit 
’n mens dink aan die “Sage von dem Schmertz der verletzten Liebe.” God is tog geen mens dat 
daar by hom die “Empfindung verschmähter Zärtlichkeit” sou wees nie.241 

Dat Ritschl so ’n voorstelling van die toorn van God moet gee, vloei logies voort uit sy opvatting 
van die Goddelike liefde, wat Gods wil is om die mens in sy Koninkryk in te skake1.242 Volgens 
Ritschl staan die toorn, netsoos die heiligheid, diametraal teenoor die liefde, en daarom skakel hy 
dit uit. Dat Ritschl hiermee op rasionele wyse ’n ongeoorloofde eenlynigheid in die Goddelike wese 
wil sien, sal ons later nader bespreek in die paragraaf oor die eenheid van God (Par 7). Wanneer 
Ritschl hierdie Bybels-Reformatoriese leer van die toorn van God verwerp, aanvaar hy erfgoed van 
die Rasionalisme voor hom, vir wie die Godsvoorstelling wat agter die ortodokse versoeningsleer 
lê, in stryd is met Jesus se eenvoudige leer van Gods vaderliefde.243 Dit beteken egter ’n in gevaar 
bring van die hele verlossingsleer van die Christendom.244 Val die toorn weg, dan val ook die sleutel 
weg vir die begrip van die sentrum van die evangelie, die versoening. God handhaaf Homself dan 
nie meer nie.245 Is daar geen reaksie teen die sonde nie, word die Godsbeeld beheers deur ’n 
slappe liefde, en vergiffenis bly in die subjektiewe steek. Dit bestaan daarin dat die mens verlos 
word van ’n misverstand oor God. God self bly egter onveranderlik die Liefdevolle, gebonde deur 
sy besluit om die mens salig te maak.246 Getrou verrig God sy taak om die Koninkryk te stig en te 
onderhou, geduldig wag Hy tot die laaste stonde – dan gryp Hy weer in om Hom te wreek op 
diegene wat nog onder ’n wanindruk van Hom verkeer! So kom God nêrens in ’n yster ewigheid 
van liefdeswil buite hierdie wêreld te staan, ’n onbeweeglike ongevoelige God wat nie beïnvloed 
kan word deur die daad van die mens nie. Dit belemmer die Persoonlikheid van God en maak 
gemeenskap tussen God en mens onmoontlik.247 Dieselfde kritiek wat dus teen Schleiermacher 
geld, geld ook hier. 

Waar heiligheid en toorn so moet wegval, kan die versoeningsleer nie meer in perspektief gesien 
word nie. Paulus se regverdigingsleer kan nie begryp word nie, tensy “die Furcht Gottes, die 
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Heiligkeit Gottes und der Zorn Gottes” gehandhaaf word.248 Val die dinge weg soos by Ritschl, dan 
is daar geen noodsaaklikheid vir “versoening” in die sin van Midde1aarsoptrede nie, want tussen 
God en mens bestaan daar geen afgrond deur Gods heiligheid daargestel nie. Al wat God en mens 
skei, is die “Misztrauen” van die mens waardeur hy – hoe seer dan ook volgens die wil van God – 
geskeie voel van God.249 Vergewing word so glad te lig opgeneem. “Von dieser Betrachtung 
Gottes, Jesu und des Christlichen Glaubens müssen wir loskommen”, roep Schaeder byna driftig 
uit, en wys daarop dat die ware Sinoptiese Jesus by alle betoning van Gods liefde, ons ook eerbied 
vir “Gott der Herr” laat voel. Die God van die NT is nie minder heilig as die God van die OT nie.250 
’n Mens kom egter nie weg van die idee dat dit in Ritschl se regverdigingsleer nie soseer gaan 
daarom om “Gott als Herr” te laat sien nie, maar om die mens wat tot sy bestemming moet kom.251 
Blykbaar is dit dus weer ’n voorbeeld van Ritschl se skerpsinnige, maar onjuiste “eksegese”.252 
Waar heiligheid moet wegval, verdwyn ook geregtigheid, wet, skuld en straf van die toneel, of word 
verwater, want heiligheid wil in laaste instansie sê dat God “sich und seinen Willer dem Widerstand 
gegenüber unbedingt behauptet”.253 Dit is miskien Ritschl se fataalste fout, soos Herrmann dit 
uitgedruk het: “a sin against the Christian soul”.254 Daaroor meer in die volgende paragraaf. 

Teenoor die subjektiewe opvatting van Schleiermacher en die negering van die begrip heiligheid 
deur Ritschl, kom die eer weer aan Brunner toe dat hy ons weer geleer het “Gód te zeggen”.255 
Ook hier reageer hy skerp teen die negentiende-eeuse Teologie en stel die heiligheid van God op 
die voorgrond, nie maar as,”eienskap” nie, maar as Gods Wese. Dit is die “Wesensart Gottes, das 
was sie von allem anderen unterscheidet, die Wesentranszendenz Gottes, das “Ganz Andere”256 
Dit is duidelik dat Brunner hier by Otto in die skool gegaan het.257 Die heiligheid van God is daardie 
majesteit van God wat sy afgeskeidenheid (kadoš) behels die idee van afskeiding) van al wat 
skepsel is, handhaaf, en die grens tussen Hom en die skepsel met heilige “spervuur” bewaar. God 
wil die Enige wees wat Hy is. Hy wil sy eer aan geen ander gee nie (Jesaja 42:8). Daarom verbied 
God beelde – en afgodediens. 

In die begrip heiligheid lê ook die gedagte van Gods jaloesie (Exodus 20:5) wat kardinaal is vir ’n 
regte Godsbeeld. God waak met nougesetheid oor die enigheid van sy Godheid en weer elke 
moontlike ingryping in dit wat Hom toekom, af. Sy heiligheid is “aktive Willensmässige 
Selbstunterscheidung”.258 

So is met die heiligheid van God ook sy absolute intoleransie verbonde. God duld geen erkenning 
van ’n ander God nie. Hy verset Hom teen enigeen wat sy heiligheid, sy “Allein-Gottsein” nie erken 
nie. En aan die ander kant bring Hy sy ware Godsyn tot gelding. Hierdie positiewe element heet 
die tot gelding kom van Gods eer; die negatiewe is die in werking, tree van Gods toorn. God is nie 
onverskillig oor sy eer nie. Hy wil dat almal sy naam sal erken en Hom sal erken (Filippense 2:10–
12). En omdat God gesteld is op sy eer en dit handhaaf, is daar “mit Notwendigkeit” ook die toorn 
van God. 

Gods toorn is heilige toorn, die toorn van die Heilige oor die “nicht-gelten des Heiligen,” oor die 
weerstand teen sy heilige wil.  Dit is egter nie gelyk aan ’n menslike gemoedstoestand nie, maar 
“sachliche Notwendigkeit des Willengegensatzes”. God maak erns met sy God-syn. God laat Hom 
nie bespot nie (Galasiërs 6:7). Daarom toorn God oor alle weerstand van die kant van die mens. 
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En daarom loop alle weerstand teen God te pletter. Dit, meen Brunner, is nie antropopatiese 
uitdrukkings nie, maar ’n suiwer Bybelse gedagte. Van die heiligheid van God is die begrip van 
Gods toorn onafskeibaar.259 

So kom Brunner daartoe om te spreek van die dubbele beweging van Gods wil soos die begrip 
heiligheid dit openbaar,260 nl. die beweging van grensstelling en uitsluiting, en die van uitbreiding 
en nadertrekking. Deur die eerste handhaaf God sy “Distanz”, sodat die mens bewus word van sy 
kreatuurlikheid voor die Hei1ige Wese; deur die tweede werk God sy wil om in die harte van alle 
mense geëer en erken te word: d.w.s. sy openbaring, selfmededeling. In die onoplosbare dialektiek 
van hierdie twee skynbaar teenstrydige feite lê ook die verband van heiligheid en liefde, waarin dit 
duidelik word dat die liefde in die heiligheid gegrond is en die heiligheid in die liefde sy voltooiing 
vind.261 In hierdie sekondêre sin van die heiligheid lê ook opgesluit dat God heiligheid aan die mens 
oordra, daarin skuil ook die misterie van die uitverkiesing. Ook lê daarin opgesluit dat God as die 
Heilige ook die Openbarende is. Netsoos by die liefde, stel Brunner dus ook die heiligheid en die 
openbaring in direkte verband.262 

Op hierdie wyse is die heiligheid nie bloot ’n “Verhältnisbegriff” nie, maar dit druk ook sedelike 
volmaaktheid uit, want wat sedelik is, is wat volgens die wil van God is. Heilig is daarom, sowel in 
sedelike as in religieuse sin, hy wat hom Gods eiendom weet.263 

Deur op hierdie wyse die heiligheid en die toorn van God voorop te stel, het Brunner daarin geslaag 
om in sy versoeningsleer baie naby aan die Bybelse – en Reformatoriese – gedagte te kom. 
Daarmee het hy by monde van Tiililä daarin geslaag om die belangrikste verdediger van die 
tradisionele straflydingsgedagte te word, omdat hy diepe insig gehad het in die heiligheid as 
onontwykbare voorwaarde vir die versoening, waardeur hy ook die regsgesigspunt in die daaraan 
toekomende plek geplaas het.264 

Deur uit te gaan van die heiligheid en eer van God, kan hy die sonde beskryf as rebellie teen God 
wat sy majesteit krenk.265 Sy heiligheid eis nou die vernietiging van die sataniese wil. God sou nie 
God wees as Hy sou toelaat dat die sonde ongestraf bly bestaan nie.266 Die sonde het ons 
verhouding tot God onherroeplik verander, en ons kan nie eenvoudig teruggaan op die weg 
waarlangs ons gekom het nie, omdat ons wil bedorwe is en ook omdat God dit belet.267 En nou 
staan die skuld tussen ons en God. Daarteen reageer Gods heiligheid. “Dasz Gott seiner nicht 
spotten läszt, dasz er seine Ehre nicht antasten läszt, dasz er den straft, der sich gegen ihn 
anflehnt; das ist der Grund aller Weltordnung.”268 Tog is hierdie reaksie van God teen die sonde 
deurgaans persoonlik. En daardie persoonlike reaksie van Gods heiligheid teen die skending, van 
sy eer is die toorn.269 En die sin van die Goddelike toorngerig is “schlechthinnige Unheil,” verderf. 
So lê daar ’n kloof tussen God en mens wat nie verbygegaan kan word nie. God alleen kan dit 
oorbrug – deur te vergewe. Juis daarom is vergewing die teenoorgestelde van alle 
vanselfsprekendheid. Die straf sou vanselfsprekend wees, want dit is ons verdiende loon, die 
konsekwensie van  die wêreldorde. Vergewing kan net vrye genade wees. En dit geskied 
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deurdat God ingryp deur die versoening en die kloof tussen ons oorbrug.270 

Gods heiligheid en toorn is dus die faktore wat versoening noodsaaklik maak. Sonder versoening 
sou vergiffenis ligsinnig wees. Gods eer eis die versoening, omdat God erns maak met sy God-
syn en met sy wet en omdat hy aan die mens wil toon wat sonde is en wat die verdiende gevolge 
daarvan is.271 Dit is dus noodsaaklik dat daar iets moet “gebeur” tussen God en mens. En dit 
gebeur deurdat God ingryp en in die kruis versoening bewerk. 

Die versoeningswerk gaan daarom uit van Gods heilige liefde272. Sowel gods heiligheid as sy liefde 
spoor Hom aan om die mens te red, want God wil dat sy eer in alle harte gesing word en dit kan 
eers geskied in die redding van die mens.273 Op grond van sy reaksie teen die sonde staan dit 
egter vas dat die versoening noodsaaklik is. Jesus Christus kom nou as die Middelaar tussen God 
en mens. Hy moet deur ’n objektiewe daad God en mens versoen, sodat daar vergiffenis kan wees 
en die verhouding herstel kan word.274 

Dit gebeur só: In die dood van die Kruis word Gods heiligheid en sy liefde tegelykertyd getoon.275 
Daarmee word aan almal die boodskap van Gods Agape gegee, maar ook die boodskap van sy 
heiligheid, en so word aan almal duidelik wat die toestand van die mens is: dit is jy, dit verdien jy. 
So is die Kruis die grootste boodskap aan die mens dat God erns maak met sy Godsyn, sy 
Heiligheid en reg, en dat vergewing nie iets vanselfsprekends is nie, maar genade. In soverre is 
die spits van die versoening na die mens gerig.276 

Daarteenoor staan die objektiewe betekenis van die versoening. Nie net die mens is God vyandig 
nie, maar God is ook toornig op die mens.277 Hierdie toorn is reëel en rus op die mens.278 Die toorn 
van God moet versoen word of, soos Brunner liewer sê: oorwin word. En die oorwinning daarvan 
geskied deur die deurbreek van die liefde deur die toorn-werklikheid.279 

Brunner se beklemtoning van die heiligheid en toorn lei daartoe: 

(a) dat Gods liefde in diepere sin verstaan kan word, nie as slappe liefde soos by die 
subjektiewe versoenings teorieë nie, maar as heilige liefde wat ook gestreng is. Alleen die 
toornende kan waarlik liefhê;280 

(b)  dat die noodwendigheid van die versoening beklemtoon word, omdat die diskontinuïteit 
tussen God en wêreld beklemtoon word – iets wat ontbreek by die subjektiewe 
versoeningsteorieë van Schleiermacher en Ritschl;281 

(c) dat die vergiffenis nie as iets vanselfsprekends gesien word nie, maar as die hoogste daad 
van Gods goedheid; 

(d) dat die Kruis se betekenis deur die mens reg verstaan word as deemoedigend en 
vernederend vir hom, omdat God daar toon wat sonde is en wie die mens is. Nie net die 
stigting van die Ryk, of die verder lei van iets wat nog nie is nie – want daarin sit nog die 
hoogmoed van die mens wat aan God gelyk wil word – maar dat die mens verlore is, tree 
so aan die lig; 
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(e) dat die geleentheid geskep is om ook Gods reg in de regte lig te stel. Daaroor in die 
volgende paragraaf meer. 

Onder paragraaf VI en in paragraaf VII kom ons terug op sy uiteensetting van die objektiewe sy 
van die versoening. 



Paragraaf V 

 

JUSTITIA DEI 

 

Soos reeds uit die vorige paragraaf geblyk het, is die geregtigheid ten nouste met die heiligheid 
verwant. God is as die Heilige ook die Regter van die ganse aarde (Genesis 18:25; Jesaja 5:16). Sy 
geregtigheid is ’n uitingsvorm van sy heiligheid in die sin dat Hy die skuldige geensins onskuldig hou 
nie. Dit is die deug waardeur God nie duld dat Hy deur sy skepsels as God ontken word nie, maar 
waardeur Hy tegelykertyd die regverdige bevestig.282 Die geregtigheid van God is die steunpilaar 
waarop die ganse morele wêreldorde rus. Daaruit vloei Gods wet voort, sy beoordeling volgens die 
wet en die skuld van diegene wat die wet oortree. Daaruit vloei ook die oordeel en die gereg, die straf 
en vergelding voort. Vanuit hierdie voorstellingsgebied is dit dat die Heidelbergse Kategismus spreek 
van Gods geregtigheid wat voldoening eis voordat God wil vergewe.283 Die Gereformeerde leer is dan 
ook nog altyd dat Christus deur die dood van die Kruis aan Gods geregtigheid voldoen het en so die 
weldade van vergewing en die ewige lewe vir diegene wat in Hom glo, verwerf het (Antw 37). 

Vir Schleiermacher dra die geregtigheid van God egter ’n ander karakter. Volgens hom is dit “that 
divine causality through wich in the state of universal sinfulness there is ordained a connection 
between evil and actual sin.”284 

Dit beteken dat Schleiermacher nie van so-iets as legislatiewe geregtigheid van God wil spreek nie, 
maar net van retributiewe. Die legislatiewe geregtigheid is vir hom eerder tuis te bring onder die 
wysheid van God, aangesien dit universeel is, en die hele natuur daarvolgens ingerig is (natuurlik – 
so verwag ons dit in sy sisteem. Vgl wat hierbo onder “heiligheid” van die gewete gesê is.).285 

Maar ook van retributiewe geregtigheid dek sy definisie net die helfte, nl. die punitiewe geregtigheid 
aangesien “our Christian consciousness recognizes no reward proceeding from the divine Justice; 
anything that might possibly be called reward is for us something unmerited and attributable to the 
divine grace.”286 

Die Punitiewe geregtigheid van God tree dan daarin voor ’n dag, dat God dit so bestem het dat die 
mens in sy sondige toestand, en bewus van sy strafwaardigheid, altyd ’n verband sal sien tussen 
lyding en sonde en die lyding beskou as straf op sy sonde. Val sonde weg en word die mens meer en 
meer bewus van sy sondeloosheid, dan verdof die verband ook vir hom, en hoewel hy dan nog lyding 
moet verduur, sien hy dit nie meer as straf op sy sonde nie.287 Nou is dit duidelik dat weer nie op 
indiwiduele gevalle gelet kan word nie, want die indiwiduele persoon ontvang nie altyd wat hy verdien 
nie. Daarom praat Schleiermacher liewer van ’n “corporate penalty along with a corporate guilt”288. In 
so ’n geval kan alle lyding dus gesien word as straf op sonde, en alle sonde in verband gebring word 
met lyding as straf. 

Om dieselfde rede verwerp hy dan ook die onderskeiding tussen “natuurlike” en “stellige” strawwe.289 
Die sg. natuurlike strawwe is tog ook gegrond in die “divine, causality”, en is dus ook netso “stellig” as 
die sg. stellige strawwe wat maar ook vir Schleiermacher “diesseitig” is en met lyding verbind word, 
ook natuurlike strawwe is. Alles vloei uit die “world-order as a whole”, en alles “take place in 
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accordance with the divinely ordained spiritual development of mankind.” Oor strawwe na die dood 
wil Schleiermacher liewer niks sê nie. Dis ’n “pre-Christian idea”. Daarom verwerp hy dit op filosofiese 
gronde.290 Ook Christus se uitsprake daaromtrent heet “figurative”. Aan liggaamlike lyding kan tog nie 
gedink word nie, en as net aan gewetenskwelling gedink moet word, is dit onmoontlik dat iemand se 
gewete kan opgewek word sonder dat dit ’n goeie resultaat moet hê. So sou die verdoemdes eintlik 
in hul ewige straf in ’n beter toestand wees as toe hul op aarde was. So besluit hy dan: “we ought at 
least to admit the equal rights of the milder view, of which likewise there are traces in Scripture (1 
Korintiërs 15:26 en 55) the view, namely, that through the power of redemption there will one day be 
a universal restoration of all souls.”291 

Ten slotte bestaan die doel van straf vir hom net daaruit “to prevent or to deter.”292 Dit kan nie dien as 
pedagogies nie, want indien straf die Godsbewussyn sou verhelder, sou ’n stelsel van Goddelike 
strawwe volledig kon dien om die redding te bewerk. Dit kan ook nie opgevat word as “merely vengeful 
or retributive” nie (vgl hier die Heidelbergse Kategismus), want kwaad kan nie gemeet word nie. Eers 
wanneer daardie kwaad (sonde) lyding oor iemand anders bring, is dit moontlik om die kwaad of sonde 
te meet in terme van die resultaat daarvan. En daar word op die een wat die kwaad verrig het, 
retributiewe straf opgelê, omdat die een wat die kwaad moes ervaar, dit as sy vreugde beskou om die 
lyding van die een wat hom die kwaad aangedoen het, te aanskou. Daarom is in die ou tyd die 
gewoonte gevolg om aan so ’n persoon wat kwaad moes ervaar van iemand anders, iets in die plek 
te gee wat hom net soveel vreugde sal verskaf as die aanskou van die lyding van die boosdoener. 
Hoofsaaklik hieruit, meen Schleiermacher dan, het ook die kriminele regspraak van die Staat 
ontwikkel. Maar dis tog onmoontlik om aan God dieselfde gesindheid toe te skryf wanneer Hy straf. 
God is tog bo “irritation” of “the feeling of injury” verhewe. Sy straf is dus nie vergeldend soos die van 
die primitiewe mens nie. So kan God se straf enkel daarop gerig wees om in die persoon in wie die 
Godsbewussyn nog nie aktief is nie, te verhinder dat sy sintuiglikheid hom geheel oormeester. En die 
straf bestaan dan daarin dat sy gewete hom gedurig daaraan herinner dat die lyding wat oor hom 
kom, verdiend is. En dit lei uiteindelik tot sy redding. 

So kom God se geregtigheid ten slotte vir Schleiermacher net daarop neer dat dit een van die “divine 
causalities” is wat voorbereidend werk “in so far as redemption has still to become operative.”293 

Die gevolg van hierdie leer van Schleiermacher is verreikend. Dit pas maar net in by sy subjektiewe 
metode. Dit beteken dat ons in elk geval nou nie meer die term mag gebruik dat Christus gesterf het 
om aan die geregtigheid van God te voldoen nie. God se geregtigheid eis geen objektiewe voldoening 
nie.294 Gods wet staan nie daar en eis straf nie, want Gods wet val weg en verdwyn geheel vir die 
gelowige295, nie omdat Christus in ons plek die eis daarvan vervul het nie, maar omdat ons leer insien 
dat God liefde is, en dat die wet maar net in ons bewussyn bestaan het solank ons uit voeling geleef 
het met die Universum en sy universele orde. So kan die wet hoogstens ’n “tugmeester na Christus” 
wees, niks meer nie. God se geregtigheid verloor objektiewe waarde, en dit bring die hele 
verlossingsleer van die Christendom in gevaar, omdat dit moet uitloop op universalisme. 

Hoewel Ritschl universalisme vermy deur aan te neem dat die toorn van God eskatologiese waarde 
het en ook deurdat hy aanneem dat die liefde van God nie universeel is nie, maar net gerig op die 
lede van die Godsryk296, bestry hy ook die opvatting dat voldoening deur die regsorde van God 
noodsaaklik gemaak sou word. God mag nie as Regter gesien word nie.297 Hy definieer die 
geregtigheid as “the consistency with, in which in spite of all hindrances God carries cut His pupose 
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in the kingdom.”298 Op hierdie wyse word dit gelyk gemaak aan die getrouheid waarmee God sy Ryk 
in die lewe roep en onderhou, en is so in laaste instansie nie van genade te onderskei nie.299 

Die geregtigheid bevat volgens hom geen juridiese of strafelemente nie.300 Dat Gods geregtigheid ook 
strawwend en vergeldend kan wees, is volgens hom hom “eine unbewiesene Annahme natürlicher 
Theologie.”301 Dis ’n heidense, vernaam Helleense element.302 Hy verwerp uitdruklik die beskouing 
dat die wêreld regeer sou word deur loon en straf,303 en oral waar hy die kans kry, verset hy hom teen 
enige juridiese beginsel in die godsdiens. Dit is volgens hom in stryd met die wese van die Christelike 
godsdiens. Dit het ontstaan as ’n valse analogie van die aardse Koninkryk, terwyl die Koninkryk van 
God eintlik meer ooreenstem met die huisgesin waar liefde die heersende verhouding is nie die wet 
nie.304 Die leer van die essensiële geregtigheid van God waarvan die sedewet die openbaring is, is 
“slegte metafisika”305 Ritschl onderneem dan ’n moeitevolle tog deur die skrif om aan te toon dat 
“geregtigheid” in die Skif nie juridiese elemente bevat nie. Selfs Paulus se direkte spreke van Gods 
strawwende geregtigheid in Romeine 2:5–8 sien hy as blote dialektiek.306 Oral vind hy dan net ’n 
geregtigheid “welche des Verfahren bezeichnet in welchem Gott seinem Liebeswillen zum Heile der 
Gesammtheit wie der Einzelnen durchführt.”307 

Nou moet ons erken dat Ritschl in sekere sin grond het vir sy beskouing. Die Bybelse “zedeka”“ en 
“δικαιοσυνην” sluit meer in as ons begrip geregtigheid, en hang inderdaad nou saam met Gods trou. 
Daar is so-iets dat Gods geregtigheid as prinsipe van heil vir Gods volk geld.308 Wat Ritschl egter uit 
die oog verloor, is dat die ander sy van Gods geregtigheid netso sterk na vore tree nl die justitia 
vindicativa,309 wat saamgaan en berus op die justitia legislativa. Met hierdie opvatting vermink Ritschl 
dus die hele beginsel van reg en wet. 

Dit is natuurlik in volkome harmonie met sy hele opvatting van Metafisika en die skeiding wat hy wil 
aanbring tussen godsdiens en Metafisika.  God mag nie gesien word as ’n “statiese” Grootheid 
waarvan die eienskappe een vir een beskryf kan word nie, maar moet liewer “dinamies” beskou word, 
sodat die eienskappe kan geld as kenmerke van Gods handeling. In aansluiting hierby beskryf hy dan 
Gods geregtigheid as kenmerk van sy wil en handeling nie as ’n wet nie, maar as gerig op ’n doel.310 
God het as sy eie doel die saligheid van die mens aanvaar. Sy geregtigheid hou in dat Hy daardie 
doel nie sal laat vaar nie, maar dit in alle opsigte sal bevorder.311 Die morele wet is dus toegespits 
daarop om die doel te bevorder. Oortreding van die wet beteken om iets te doen – uit vryheid – wat 
nie bydra tot die bevordering van die Koninkryk nie, en wat gevolglik die mens se wil in disharmonie 
met God se wil laat kom.312 In sy hoedanigheid as Bevorderaar van sy eie doel is God die Outeur en 
Verteenwoordiger van die morele wet.313 

Word die opvatting van wet so iets gans vreemd aan die Christelike gedagtegang, dan moet dit ook 
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gebeur met die beskouing van skuld. Dit is volgens Ritschl die “contradiction against God into which 
the individual man, even as the totality of men, has entered by non-fulfilment of the moral law.”314 Dit 
is in elk geval nie op te neem as strafwaardigheid nie, maar as skuldgevoel, die gevoel van 
ontevredenheid wat die mens het oor sy eie “waardelose” dade.315 Van erfskuld is daar geen sprake 
nie.316 Skuld is net iets wat van die mens se kant bestaan, van Gods kant maak dit geen verskil nie. 
Al mate waarin dit wél deur God in ag geneem word, is in soverre as Hy bepaal het dat die mens 
skuldig oor sy onwaardige dade, en so verwyderd van God, sal voel. Dit is al straf wat daar op die 
sonde is.317 

Dit spreek vanself dat sy begrip van straf daarmee baie onoortuigend word. Ritschl weier om te erken 
dat die toorn van God op die mens rus en dat God tydelik strawwe oor die mens sou bring vanweë 
die sonde.318 Tydelike rampe en lyding kan hoogstens as natuurlike strawwe wat oor die mens kom 
deur sy eie onverstandige handel, geld319, maar van stellige strawwe, deur God as die bevoegde 
Outoriteit opgelê om geskonde reg te herstel, kan daar geen sprake wees nie.320 Van Godsweë is 
daar geen straf op die sonde nie; ook die dood is geen straf nie, maar ’n wins. 

So verwerp Ritschl die hele idee van retributiewe straf, en aanvaar slegs die beginsel van 
“Erziehungsstrafen”321 Van retributiewe straf kan daar alleen sprake wees, sê hy, indien die persoon 
wat die straf ondergaan bewus is daarvan dat dit straf is vir wat hy gedoen het. Soos Mozley tereg 
aantoon, hou dit nie rekening met die essensie van retributiewe straf nie, wat juis eis dat die kwade 
gestraf en die geskonde reg herstel moet word, afgesien van enigiets anders.322 

Met hierdie interpretasie van geregtigheid, wet, skuld en straf staan Ritschl op een lyn met 
Schleiermacher, hoe groot ook die verskil in uitdrukkingswyse mag wees. Daarmee hang dan ook 
dieselfde swakhede in hul opvatting van sondevergiffenis saam, omdat die geregtigheid van God baie 
nou verbonde is met sy vergiffenis van sondes. Eers vanuit die korrekte beskouing van Gods 
geregtigheid kan die versoening reg waardeer word.323 

Ten eerste is dit baie duidelik dat nóg by Schleiermacher nóg by Ritschl se beskouing sprake kan 
wees van Gods geregtigheid wat voldoening eis. Van Gods kant staan daar niks tussen Hom en die 
mens nie. Niks kan verhinder dat die verhouding enige tyd sonder meer herstel kan word nie.324 Gods 
geregtigheid eis nie, soos vr.11 van die Heidelbergse Kategismus sê, dat die sonde wat teen die 
allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met die hoogste, dit is met die ewige straf aan liggaam 
en siel gestraf moet word nie. Omdat hierdie mense nie Gods heiligheid wou handhaaf nie, weet hulle 
nie wat sonde is nie en kan hulle nie insien dat geregtigheid die skuld en die straf moet meebring as 
God, God wil bly nie.325 

In die tweede plek bring dit alles mee dat Christus se lyding nie as straf vir die sonde van die mensheid 
beskou kan word nie. Schleiermacher noem so ’n opvatting ’n “misverstand”326, en Ritschl wys dit 
“unbedingt” van die hand.327 Albei meen dat Christus by sy sterwe geen skuldgevoel kon gehad het 
nie en dat dit dus nie as straf kon geld nie. Christus het hoogstens simpatie met ons sonde gehad 
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niks meer nie.328 Buitendien sou dit aan God ’n tipe geregtigheid toeskryf wat, soos Schleiermacher 
sê: “has been transferred to God from the Crudest human conditions.”329 Dit is dan ook Ritschl se 
groot beswaar teen Anselmus se versoeningsleer dat daar so veel van regsbegrippe gebruik gemaak 
word. Abaelardus daarenteen spreek van ’n wedersydse sedelike verhouding van liefde, waarmee die 
probleem in ’n hoëre sfeer as die van die reg te staan kom.330 Daarom is Ritschl ’n felle bestryder van 
die sogenaamde juridiese versoeningsleer van die kerk, netsoos Schleiermacher voor hom.331 Hulle 
hou nie daarvan dat daar gespreek word van versoening deur voldoening nie. Hulle hou nie van 
hierdie tema “God moet tot sy eer kom” nie.332 Gods geregtigheid is vir geeneen van hulle ’n inherente 
attribuut nie, maar ’n werkende doel. God beoefen nie sy geregtigheid deurdat Hy die sonde straf nie 
maar Hy werk dit uit deurdat Hy die mens bewus maak van sy strafwaardigheid (Schleiermacher en 
Ritschl) en deurdat Hy sy koninkryk stig (Ritschl). Sonde word dus nie vergewe omdat Christus klaar 
die straf van Gods toorn oor die sonde gedra het nie, maar die mens “vergeet” sy vroeëre skuld 
wanneer hy met Christus in gemeenskap tree (Schleiermacher), of word van die misverstand dat God 
hom skuldig hou verlos, omdat hy leer verstaan dat God Liefde is en sy vroeëre “onkundige dade” nie 
wil aansien nie (Ritschl).333 Daarmee val die hele idee van plaasvervangende lye in eintlike sin weg.334 
En daarmee val ook die morele erns wat onontbeerlik is, weg.335 

Maar as die versoening van Gods toorn (vgl vorige paragraaf) en die voldoening aan Gods reg nie 
meer noodsaaklik is nie, dan hoef die vergiffenis tog ook nie meer aan Christus verbind te word nie.336 
Nogtans kan hierdie teoloë nie op hierdie punt van die Skrifgetuienis loskom nie. Daarom verbind 
hulle die vergiffenis tog aan Christus, maar nie noodwendig aan sy Kruis nie. Vir albei is die Kruis in 
’n sekere sin “toevallig”! Dit is maar net die gevolg van Christus se “persistence in redemptive 
activity”(Schleiermacher)337, of van sy “positiven Treue im Berufe” (Ritschl)338. Daarby word die 
vergiffenis dan aan Christus se hele “Lebensleistung” gekoppel. Vir Schleiermacher bestaan dit daarin 
dat Jesus die volmaakte Godsbewussyn besit het en dat sy werk van verlossing beteken het: die stig 
van ’n verloste gemeenskap wat dieselfde Godsbewussyn as Hyself besit.339 Alhoewel Hy self 
sondeloos is, het Hy soveel simpatie met die mens se sonde, dat Hy deur alle aanvegtinge heen sy 
werk voortsit. In die Kruisdood bewys Hy finaal hoe groot sy eie simpatie met die mensheid is, hoe 
geldig sy eie Godsbewussyn (dat God liefde is) werklik is,340 en Hy stel daarmee in Homself die hele 
menslike geslag as ’n lieflike offer voor God.341 Soos God Hom met sy volmaakte Godsbewussyn 
aansien en aanneem, so neem God ook hulle wat die ware Godsbewussyn met Christus deel en dus 
gemeenskap met Hom het, aan (solidariteit). Christus se lyding is dus medelye met die mens, wat ten 
gevolge van sy verkeerde Godsbegrip nog altyd lyding as straf op sonde sien. Dit moet verander word. 
En dit kon Christus alleen verander.342 So is vergiffenis aan Christus verbind. 

Die ooreenkomste by Ritschl is so groot dat Ritschl se hele leer nie weer herhaal hoef te word nie. 
Ook by hom lê die verbindingsfaktor tussen Christus en vergewing hoofsaaklik daarin dat Christus 
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Openbaarder van God as die liefde is.343 Christus se drievoudige “roeping”344 kwalifiseer Hom as die 
enigste wat as Stigter van die Godryk, waarvan die vergiffenis van sonde ’n kenmerk is, kon optree.345 
Daar lê alleen ’n historiese verband tussen Christus en vergewing, omdat Christus die Stigter van die 
Ryk is. Sonder Hom sou die mens nie die verlossende kennis van God gehad het nie.346 

Dat Schleiermacher en Ritschl hiermee totaal nie meer gehoorsaam is aan die Skrifgegewens nie, 
behoef geen verdere betoog nie. Die Skrif verklaar tog baie duidelik dat die lyding van Christus tevore 
bepaal en eeue lank reeds voorspel was en tot openbaring van Gods geregtigheid noodsaaklik was, 
(Lukas 24:26; Romeine 3:25,26, 1 Petrus 1:11) dat die Christus moes ly om Gods toorn te versoen 
en aan sy geregtigheid te voldoen, om so die weldade van verlossing vir sy volgelinge te verkry 
(Efesiërs 5.2 1 Korintiërs 5:7, Hebreërs 10:14, 1 Petrus 2:24; I Timoteus 2:6). 

Wanneer Brunner oor die geregtigheid van God gaan spreek dan sê hy eerstens dat wat ons vandag 
onder geregtigheid verstaan nie die volle betekenis van die Bybelse woorde Zedaka en δικαιοσύνη 
uitdruk nie.347 Wat die Bybelse woorde egter ook alles mag inhou, die vraag vir die Dogmatiek is of 
God ook in die moderne sin van die woord regverdig is. Dit is die vraag of ons die geregtigheid aan 
God kan toeskryf wat nie vergeef nie, maar bestraf, nie skenk nie maar eis, wat nie genade vir reg 
laat deurgaan nie, maar die reg van die Heer en Besitter oor sy besit, die reg van God oor sy kreatuur 
handhaaf.348 En op die vraag moet ongetwyfeld bevestigend geantwoord word.349 Die Bybel leer ons 
God as Regter ken sonder aansien van persoon. Wat die mens saai, sal hy ook maai (Galasiërs 6:7). 
Die gedagte van die Goddelike gerig wat die voorveronderstelling vorm vir die sentrale boodskap van 
die Bybel, die redding uit die gerig, word deur hierdie geregtigheidsidee bepaal. 

So bring die gedagte van die geregtigheid ons weer by die wet350. In die wet van God kom God se wil 
tot uitdrukking, sy gebod. En dit is gegrond in Gods Herereg. Omdat God die Skepper en die Heer is, 
daarom is sy wil die wet vir die Skepsel. Dit word saam met die lewe aan die mens gegee. Hy wil dat 
die mens so en nie anders sal leef nie. En daarmee bedoel God dit ernstig. Dit is sy geregtigheid, nl. 
die konstantheid van sy wil. So is die geregtigheid van God niks anders as sy heiligheid soos Hy dit 
tot gelding bring teenoor die geskapene mens nie. “Das Wesen Gottes, dass er der Heilige ist, 
manifestiert sich seinem Geschöpf gegenüber als die göttliche Eigenschafft Gerechtigkeit.”351 
Daaragter staan sy heilige wil wat vir die mens as wet geld. 

Hierby kom dan dat ook die skuld as werklik gesien moet word. Op sy aanskoulike wyse sit Brunner 
in “Unser Glaube”352 die realiteit van die skuld uiteen. Skuld beteken “Du hast den Willen Gotts nicht 
ernst genommen” en dit staan teen jou aangeteken.” In “Der Mittler” heet dit: “Die Schuld ist das an 
der Sünde, wodurch sie unveränderlich der Vergangenheit angehört und als diesel Unveränderliche 
jede Gegenwart schicksalhaft bestimmt.”353 Skuld is van allerpersoonlikste aard, die verkeerde 
verhouding tot God. Sonde – die oortreding van Gods wet, die rebellie teen Gods wil – verander, die 
menslike wese, deurdat dit sy verhouding tot God verander. In die skuld word hierdie verkeerdheid as 
“eine geschehene und nicht mehr rückgängig zu machende” voorgehou en vasgehou. 

En die erns van die skuld bestaan daarin dat dit nie net subjektief, van ons kant af, tussen ons en God 
staan nie, maar ook objektief, ook van Gods kant.354 
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Is skuld dus reëel, dan ook straf. Omdat God met sy wet erns maak, sê Brunner, daarom is daar ook 
gerig en straf vir diegene wat ongehoorsaam is aan sy wet. As daar geen straf was nie, sou God geen 
erns maak met sy wet nie, dan was Hy nie konstant in sy eisende wil nie en dus nie regverdig nie.355 

So vloei wet en gerig uit Gods reg voort. Brunner beklemtoon hier ook veral dat God absoluut vry 
staan teenoor sy wet, dat Hy dus ook bo-oor sy wet kan handel indien Hy dit verkies.356 

Die gevolge van hierdie opvatting van die Goddelike geregtigheid is dat Brunner die regsbegrip wat 
onontwykbaar in die Bybelse versoeningsleer opgesluit lê, na vore kan bring. As Brunner nl. die 
uitsprake van die skrif oor die versoening nagaan, dan vind hy dat daar nêrens ’n “versoeningsteorie” 
deur die Skrif aangebied word nie, maar dat wat ons in die skrif het, ’n aantal “Deutungen” is wat die 
oer-christelike gemeente aan die kruisdood van Christus gegee het. Reeds die veelheid van beelde 
waarmee die werk van Christus nader aangedui word, meen hy, wys daarop.357 Maar meer as beelde, 
voorstellings, is al die uitsprake nie. Nie een druk die betekenis van Christus se dood adekwaat uit 
nie, maar tesame vul hul mekaar aan en wys na ’n sentrale waarheid.358 

Hierdie voorstellinge word dan deur Brunner onder twee hoofde tuisgebring: die wat aan die regslewe 
ontleen is, en die wit aan die Kultus ontleen is.359 Ons spreek dan hier oor die eerste groep. Daaronder 
val dan die voorstellings: skuldbetaling, genoegdoening en straf. 

Omdat Brunner die geregtigheid van God erken en handhaaf, kan hy begrippe soos Wet, Heer, 
Soewerein, Eiendom, Skuld, Straf, gerig tot hul reg laat kom,360 en pleit hy vir die gebruik van juridiese 
terme i.p.v. die versoening, omdat ook die Skrif dit so gebruik.361 Die afwysing van die sg. juridiese 
terme deur Schleiermacher en Ritschl sien hy as antipatie teen die heiligheidsbegrip en die gevolg 
van die moderne “einlinigen monistischen Gottesgedanken”.362 Daarom is sy protes so skerp teen 
Ritschl wat al die regsbegrippe wil uitskakel en net die “etiese” wil behou, wat toorn en straf wil 
uitskakel, omdat hulle “primitiewe” gedagtes is! Sonder die reg is ook die sedelike nie sedelik nie!363 
Daarom dat hy kan pleit vir die “Strafnotwendigkeit” wat gewortel is in Gods heiligheid, toorn en 
strafgeregtigheid en waaruit die Kruis voortkom.364 Daarom kan hy ook so sterk spreek oor die 
genoegdoening wat nodig is: “Schuld müszte bezahlt werden”365 – dan eers kan daar “Aenderung der 
Situation” tussen God en mens wees.366 

So het Brunner weer na al die huiwering wat daar geheers het, met krag die “Musz” van Christus se 
soendood beklemtoon. Daarsonder is daar geen vergewing nie. Dit is Gods weg. Aan elkeen wat ’n 
ander leer voorstaan, voeg hy die woord van Anselmus toe: “Nondum considerasti quanti ponderis sit 
peceatum”.367 Daarom kan Brunner met soveel krag die spotwoord van Voltaire beveg: “Dieu 
pardonnera, c'est son mértier”.368 Vergewing geskied nie maar “sans phrase”, sonder meer, nie.369 
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God vergeef nie soos ’n mens vergeef nie, dit sou die erns van die sedelike verpligting in bewaar 
bring. Dit is die “vervloekte ligsinnigheid” van ons geslag dat daar so gedink word.370 God vergeef ook 
nie omdat ons berou het nie, want wat het die huidige berou met die skuld van die verlede te doen? 
Buitendien kan ons berou nooit gelykwaardig wees aan die grootheid van ons skuld nie.371 

Tog beskou Brunner hierdie “Musz” nie so absoluut as Anselmus nie.372 Hy kies eerder vir Calvyn wat 
alleen spreek van ’n relatiewe noodwendigheid. Die Musz staan nie apriories vas nie, maar dig ’n 
oposterioristiese konklusie van die gemeente.373 Juis hier voeg Brunner nou ’n pleitrede in vir die 
Goddelike vryheid, wat daarin bestaan dat God bo-oor sy eie wet kan staan en ten spyte daarvan, 
kan vergeef – netsoos ’n koning bo-oor die eis van die wet heen begenadigingsreg kan uitoefen.374 

Uit wat Brunner oor hierdie aspek sê, kom die indruk op dat God sy wet verbygegaan het in die 
vryspraak van die mens. Om dit te voorkom, leer Brunner dat God nie sonder meer vergeef nie, maar 
deur die Kruis “die Gültigkeit seines Gesetzes bestätigt.”375 Origens kom God juis daardeur tot sy reg 
dat Hy die sonde vergewe en so in die harte van mense sy regmatige plek verower.376 

Onses insiens red dit egter nie die situasie volkome nie. Sonder om die waarde van Brunner se 
gedagtes te betwis, moet ons egter daaraan vashou dat God die Kruis nie net gebruik het as ’n 
demonstrasie dat Hy wel ’n wet het, ens. nie. God staan sekerlik vrymagtig teenoor sy wet, maar God 
het gewil dat vergewing langs hierdie weg sal geskied en dat aan sy wet en geregtigheid genoeg 
gedoen sal word. Vergewing is nie ’n daad waarin God bo-oor sy wet handel nie. In sy daad van 
vergiffenis handhaaf God ook nog sy reg – oor die Kruis heen.377 Gods wet bly staan (Galasiërs 3:10). 
Die wet staan nie teenoor die evangelie nie. Dis die grondslag van die evangelie. Gods wet moet 
vervul word.378 Eers wanneer ons dit erken dat die wet in die Kruis vervul is, is ons weer by Paulus en 
die Reformatore.379 Juis daarom is dit sinneloos om soos Aulén gedurig te beklemtoon dat Paulus en 
Luther die wet as ’n “tyrant” beskou het wat oorwin moes word.380 Wat oorwin moet word, is nie die 
wet nie, want dan sou Gods ewige wil oorwin moet word, en God nie meer God wees nie, maar die 
dodende werking van die wet ten opsigte van die sondaar. Deur die straf wat die wet eis, te dra, het 
Christus die wet bevestig en die wet tog, wat die sondaar betref, buite werking gestel. Dit is die sin 
van Romeine 6:14 vv. en Galasiërs 3. So het ook Calvyn ons geleer.381 

Brunner het op hierdie punt ’n moontlikheid dat die Kruis byna geheel pedagogiese waarde het, 
ingevoer. Dit dien om aan die mens sekere dinge te leer. Wat hy as die objektiewe sy van die 
versoeningswerk beskryf, word daardeur dun.382 Tog beklemtoon Brunner dit baie sterk dat die straf 
nie pedagogies is nie, maar die straf van die soewereine Heer!383 Dit word hom juis deur Tiililä en 
Kohnstamm verwyt – en ons kan met hulle saamstem.384 God se straf is wel nie suiwer pedagogies 
of ’n “symbool-handeling” soos Kohnstamm wil nie, maar dit ook. God straf óók omdat Hy wil opvoed. 
God gee die Kruis wel seker ook as demonstrasie, dus as pedagogiese middel. Hoe onlogies ook: 
terwyl Brunner dit ontken wanner hy oor straf spreek, sit hy dit juis baie treffend uiteen wanneer hy 
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oor die boodskap van die Kruis spreek385, só treffend, dat die objektiewe sy van die soendood 
daarmee geheel op die agtergrond kom. 

Dit alles is die gevolg van in baie lofwaardige eienskap van Brunner se werk: die wil om God 
Soewerein, vry, Gans Anders te hou. Daarom sê hy dat God bo-oor sy eie wet handel en dat God nie 
versoen word nie. Hoe lofwaardig ook, op hierdie punt het dit hom verlei om iets anders as die Skrif 
te leer. In abstracto is God vry om bo-oor sy wet te handel, maar hier, by vergewing, doen Hy dit 
volgens die Skrif nie. 
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Paragraaf VI 

 

TRINITAS DEI 

 

Die spesifieke van die Christelike Godsbeeld is dat dit God handhaaf as ’n Drieënige God.386 Veral 
met betrekking tot die versoening is dit noodsaaklik om die triniteitsleer suiwer te hou, anders sal 
die “satisfactie” nooit anders as ’n karikatuur” gesien kan word nie.387 By die kruis van Christus is 
die Enige Persoonlike God, Vader, Seun en Heilige Gees, direk betrokke. 

Alleen in die lig van die triniteitsleer kan die verhouding tussen Vader en Seun reg verstaan word. 
Indien die onderskeiding tussen Vader en Seun nie gehandhaaf word nie, is dit onmoontlik om die 
toorn van God oor die sonde te handhaaf, ja om enige onderskeiding tussen die oorspronklike en 
gevalle mens te handhaaf, want dan is Skepper en Herskepper Een.388 Eers deur ’n korrekte 
triniteitsleer, is dit ook moontlik om die Godheid van die Seun, waarsonder die versoening; altyd 
dienstig moet bly en veel van sy diepste inboet, te beklemtoon. Dit laat ons verder sien hoedat God 
self ingegaan het in die sondige mensheid om te doen wat die mens self nie kon doen nie. Dit toon 
ons God as die Ene en Enige, maar die Lewende, die Openbarende. In die Kruis word God as 
Vader, Seun en Heilige Gees met die mens versoen, en die mens met God. Eindelik: die 
triniteitsleer voer die versoeningsplan terug tot in die Pactum Salutis en laat so nie alleen die gewig 
van die versoening na vore tree nie, maar gryp die hart aan omdat dit Gods onbegryplike 
liefdeshandeling met die mens in sy ewigheidsdemensies toon.389 Sonder God Drieënig is daar 
geen verlossing in Christelike sin nie. So kan die vergiffenis alleen reg verstaan word as dit 
“trinitaries” gesien word. 

In Schleiermacher se monistiese sisteem is daar nie veel plek vir ’n triniteitsleer nie. Waar sy hele 
dogmatiese denke gedomineer word deur die kousaliteitsgedagte; waar God gedink word as die 
Werkende Mag waarvan die wil (verstaan: liefdeswil) met die natuur-kousaliteit identies is; waar 
die verlossing betrek word in die opwaartse beweging na die verheldering van die Godsbewussyn, 
daar is alles te globaal, te wyd vir die onderskeidinge van die triniteitsleer. Uitgaande van sy 
subjektiewe standpunt kan hy dus slegs die volgende meedeel: God tree met die mens in 
verhouding en wil die mens red, en wel só dat Hy in Christus was, en dat Hy daarna ook in die 
gemeente van Christus was. Die wese van die triniteitsleer is dus vir hom die “union of the Divine 
Essence with human nature”, en hierdie vereniging vind plaas in die persoon van Christus, sowel 
as in die “common spirit of the Church” (Gemeingeist der Kirche)390. In die triniteitsleer gaan dit 
dus daarom om te bepaal dat God werklik in Christus en in die “common spirit of the Church” is, 
en om hierdie syn van God in dit wat “anders” is, te definieer, en te bepaal hoe hierdie bepaalde 
syn van God in verband staan met Gods syn an sich en sy syn teenoor die wêreld in die 
algemeen.391 

Schleiermacher waag homself egter nie daaraan om daardie syn van God in dit wat “anders” is, te 
definieer nie.392 Wel lewer hy uitvoerige kritiek op die Kerklike dogma393, en toon uitvoerig aan 
hoedat dit onmoontlik is om die verhouding van die Drie Persone anders as ondergeskik aan 
mekaar te dink, en verder dat dit onmoontlik is om elke Persoon as onderskeie van die ander te 

                                                           
386 So Karl Barth, Kirchliche Dogmatik I, pp 311 vv. Vgl ook Gotteserkenntnis und Gottesdienst, pp 64–65. Vir 

verdere bespreking sien Kohnstamm, aw, pp 25–42 en Het Dogma der Kerk, pp 157–160; Vgl Stump, aw, pp 45 vv. 
387 Heitjema, aw, pp 237, 247; Schaeder, aw, pp 140–141; Vgl Schleiermacher, The Christ. Faith, p 739. 
388 Barth, K. Dogmatik I, 1, p 431. 
389 Vgl Bavinck, aw, III, p 349. 
390 The Christian Faith, par 170, vgl Bavinck, aw, III, p 261. 
391 The Christian Faith, pp 747–748. 
392 aw, p 751. 
393 aw, par 171. 



handhaaf en tog in eenheid met die ander te dink. Hy beskou dan ook die dogma asnog nie finaal 
afgehandel nie, aangesien dit nie sedert die Reformasie nuwe behandeling gehad het nie,394 en 
hy stel die probleme wat met die formulering in verband staan.395 

Uit dit alles kan egter ’n redelike goeie beeld gevorm word van wat Schleiermacher sou sê indien 
hy wel ’n dogma geformuleer het. Dit blyk veral uit sy behandeling van die Godheid van Christus 
en van die Heilige Gees.396 

(a) Van Christus se Godheid sê hy alleen dat God in só ’n mate in Hom gewoon het, dat sy 
Godsbewussyn “absolutely Powerful” was,397 sodat Hy sondeloos398 was sodat Hy die tweede 
Adam kon wees wat deur sy “spiritual originality” vry was van enige “influence of natural 
descent.”399 Dit alles was egter nie so bo-natuurlik as dit lyk nie, want hoewel sy bestaan 
uitgryp bo die van ander openbaarders van God, is dit tog ’n natuurlike feit,400 aangesien die 
mens in staat is om die Goddelike in homself op te neem, soos wat in Christus gebeur het. Dis 
ook nie supra-rasioneel nie.401 

Hy laat die vraag of dit van God wat in Jesus was, iets spesifieks onderskeie was, as ’n 
Tweede Persoon in die Drie-eenheid, buite bespreking.402 In werklikheid loon hy dit egter, 
byvoorbeeld deur die opmerking dat die onderskeiding van God as “Vader” meegebring is deur 
die benaming “Seun”.403 Baie fyner puntjies wys daarop dat Jesus nie werklik die Tweede 
Persoon in die Drie-eenheid vir hom is nie, maar ’n mens in wie God op só ’n besondere wyse 
gewoon het, dat Hy die Verlosser kon wees. 

(b) Van die Heilige Gees sê hy ook dat hy nie wil onderskei of die Heilige Gees die 
Derde Persoon in die Drie-eenheid is, of iets onderskeie in die Goddelike Wese nie.404 Hy wil 
van die Heilige Gees alleen spreek in verband met die Christelike Kerk, en behandel nie die 
vraag “whether, as used apart from this relation, the expression means the same thing or not”. 
Daarmee laat hy buite rekening die aanduiding van die Heilige Gees soos gegee in Genesis 
1:1; Exodus 31:2–5; Matteus 1:18. Die Gees wat voor Christus werksaam was in die profete, 
neem hy die “Common spirit of the Jewish theocracy,” wat nie te vereenselwig is met die Gees 
van die Christelike Kerk nie, aangesien Christus self gesê het dat die Gees nog moet kom.405 
Al waartoe hierdie opvatting hom lei, is om die Heilige Gees to sien as “an effective spiritual 
power in the souls of believers” wat as dieselfde Gees in almal woon, en wat die Goddelike 
Wese is wat op die wyse in die menslike natuur inkom.406 

Uit dit alles moet ons konkludeer dat Schleiermacher sonder om ’n definitiewe keuse te doen, 
rondgedobber het tussen Unitarisme, Monarchianisme en Sabellianisme, soos blyk uit “The 
Christian Faith”, pp 399–400, 749 en 750. En daarmee gaan al die heerlike dinge wat die 
triniteitsleer meebring, noodwendig verlore. 

Ritschl sien die sake ook in so ’n lig dat ’n triniteitsleer nooit tot sy reg kan kom nie. Vereers is 
dit reeds bekend dat hy van oordeel is dat dit tot Metafisika behoort om te spreek oor die Goddelike 
natuur – en hy voeg dan daarby dat dit ook nie geoorloof is om sulke onderskeidings in die 
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Goddelike Wese te maak as wat in die tradisionele Triniteitsleer geskied nie.407 Daarom gaan 
Ritschl ook nie saam met die tradisionele onderskeiding van twee nature in Christus nie: “The 
historical and religious view of Christ finds no place in the framework of this doctrine of the two 
natures”408 Hy trek dan ook te velde teen die Kenosisleer as ’n poging om te verduidelik hoedat die 
Goddelike natuur met die menslike natuur verenig kon word, en vind dit absurd.409 Dit is vit hom 
die resultant van ’n verkeerde wyse van redenering wat begin met God en ’n aprioristiese patent 
op Christus wil toepas, terwyl daar eintlik van Christus se lewende, historiese persoon uitgegaan 
met word. Anders word dit mitologie. Ook Paulus en Johannes, meen hy, het nie uitgegaan van 
die standpunt van Christus se objektiewe preëksistensie nie, maar het Christus se religieuse 
waarde as Stigter van die Godsryk en Openbaarder van God beklemtoon. En Christus het vir ons 
die waarde van God. Daarom kan ons Hom Seun van God noem.410 Nogtans is Christus één 
Persoon, ’n mens, maar ’n mens wat tegelyk Gods doel as sy eie gehad het. Hoewel dit nie 
noodwendig hoof te beteken dat Christus dan nie werklik vir Ritschl God is nie, sluit dit in elk geval 
sy preëksistensie uit en maak ’n triniteitsleer onmoontlik.411 

Mozley sê dat hy Ritschl nie ’n Unitariër sou wil noem nie,412 en Garvie sê dat Ritschl glo in God 
as Vader, Seun en Heilige Gees.413 Ook Mackintosh is oortuig daarvan dat Ritschl wel in die 
Godheid van Christus geglo het.414 Maar ook hier kom dit natuurlik op die hoe van dinge aan. 

Ten eerste wys Mackintosh daarop dat Ritschl die Godheid van Christus stel as iets wat 
nageboots kan word deur sy volgelinge415, sodat daar nie ’n onoorbrugbare kloof tussen Christus 
en sy Kerk bestaan nie. Maar dit verdof Christus se Godheid.416 Verder: as Christus se Godheid 
hoofsaaklik daarin bestaan dat Hy dieselfde doel as God aangeneem het, en dat Hy die besondere 
verhouding met God wat daar op die wyse in Hom was, steeds gehandhaaf het, dan verskil Hy nie 
in wese nie, maar hoogstens in graad van ander profete.417 Ritschl meen dat die leer van Christus 
se preëksistensie aan Hom ’n eensame grootheid waarin sy volgelinge nie mag deel nie, sou gee. 
Sy preëksistensie is reëel vir God, nie vir die mens nie. Soos Mackintosh egter tereg opmerk, moet 
dit tog vir die mens ook in ’n sekere sin reëel wees, anders sou ons tog nie geweet het dat dit vir 
God reëel is nie.418 Soos Ritschl egter die sake stel, het Christus se Seunskap net betrekking op 
die historiese Jesus, en deur Hom op die gemeente.419 

Die Heilige Gees is nie vir Ritschl die Derde Persoon in die Drie-eenheid nie, en “cannot be 
understood as a substance.”420 Vir hom is die Heilige Gees “the knowledge which God has of 
Himself”, maar dit is terselfdertyd ’n attribuut van die Christelike gemeente, omdat die gemeente 
deur die volledige openbaring van God in Christus Jesus dieselfde kennis van God en sy plan met 
die mens het as wat God self het.421 Hy gaan egter voort om te beweer dat die Gees nie net kennis 
is nie, maar ook drang en werking.422 Nogtans; die Persoonlikheid van die Heilige Gees verdwyn 
daarmee, netsoos die hele triniteitsleer moet verdwyn. Die Gees is maar net ’n wyse van syn en 
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werking van God. Deurdat Ritschl die Gees op 'so ’n wyse aan die gemeente verbind, kom hy ook 
hier op een lyn met Schleiermacher te staan. 

By wat reeds aan die begin van die paragraaf opgemerk is oor die noodsaaklikheid van die 
triniteitsleer merk ons kortliks die volgende oor Schleiermacher en Ritschl op: 

(1) Deurdat hulle die triniteitsleer prysgee, kan hulle van God nie meer sien as die lewendige God 
van die Openbaring en versoening nie. Hierdeur het hulle weereens hulle affiniteit met die 
panteïstiese, deïstiese en veral monistiese denke, waarin daar vir die triniteitesleer geen plek 
is nie, bewys.423 

(2) God word deur albei hierdie teoloë op ’n ongeoorloofde wyse in die immanente en psigologiese 
afgetrek.424 Veral die Heilige Gees kan so nie as waarlik God gesien word nie, het geen 
soewereine vryheid nie, behoef geen versoening met die mens nie en kan dus nie die Persoon 
wees van wie die NT duidelik spreek nie. Ook die verhouding van die Seun tot die Vader word 
in sulke vae trekke gestel dat Schleiermacher van Monarchianisme beskuldig kan word, en 
Ritschl van Socinianisme.425 Dit alles maak van Christus nie veel meer as ’n begenadigde 
profeet in wie die Goddelike element nie wesenlik anders is as in alle ander dinge nie. Die 
Natuurlike Teologie klop weer aan die deur. 

(3) Dit alles wys daarop dat hierdie teoloë geen oor gehad het vir die waarheid wat uitgedruk word 
deur die leer van die preëksistensie van Christus nie. Dat Christus self God is, van ewigheid 
af, afgesien van die mens se redding; dat God self in Christus na die aarde gekom het; dat die 
genade wat in Christus geopenbaar is, in God bestaan het voor die grondlegging van die 
wêreld;426 dat die Een wat aan die Kruis ly en sterf van ewigheid God was, en dit tog geen roof 
geag het om sy hemelse heerlikheid te behou nie – dit is die waarheid wat daarin opgesluit is. 
Dit kos God iets om die mens te red; dit kos Hom sy geliefde Seun. Dit toon die ontsettende 
erns van die sterwe van Christus – dit is nie maar iets “toevalligs” nie! Dit toon die ontsettende 
erns wat God met sy wet en met die sonde maak. Dit toon wat dit vir God kos om te vergewe. 
Dáár is dit waar die satisfaksie alleen reg begryp kan word. Maar sulke demensies vind ons 
nie in Schleiermacher en Ritschl se subjektiewe Teologie nie. Die objektiewe waarde van 
Christus se sterwe gaan totaal aan hulle verby; omdat hulle die triniteitsleer, waarin die hart 
van die hele verlossingsboodskap klop,427 nie kon waardeer nie. Wie die preëksistensie nie 
kan in ere hou nie, kan dit ook nie doen met die inkarnasie nie,428 hoeveel minder met die doel 
van die inkarnasie.  

Dit alles het Brunner ten volle besef toe hy oor die Drie-eenheid gaan spreek het. Daarom dat hy 
spesiaal wys op die waarde van die triniteitsleer wat saamgevat kan word in die enkele sin: “Diese 
Einheit von Wesen und Offunbarung Gottes ist des in der Trinitätslehre Gemeinte.”429 Dit beteken 
dat Jesus Christus self God is, sodat daar identiteit is tussen Geopenbaarde en Openbaarder. 

Daarom neem Brunner aan dat Christus Goddelike Persoon is, netsoos die Heilige Gees dit is, 
netsoos die Vader dit is. Dit is die leer van die Skrif, al is die triniteitsleer as sodanig nie in die Skrif 
te vinde nie, maar ’n latere teologiese produk om die openbaringsleer te beskerm.430 Die vraag wat 
die triniteitsleer moet beantwoord, is die vraag na die verhouding tussen Vader, Seun en Gees. 
Gaan hy die Skrifgegewens na, dan vind hy dat Paulus se Christologie vernaamlik verbaal is, nie 
substantiwies nie, histories en nie metafisies nie, aangesien Paulus meer op die werk van Christus 
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die lig laat val.431 Tog erken hy dat Paulus agter die historiese Jesus die metafisiese Jesus sien. 
Die “Woher” van Christus is van belang, omdat dit die “Was” bepaal.432 Vanuit die historiese 
heilsgebeure in Jesus Christus moet gekyk word na die agtergrond waaruit Jesus en die Heilige 
Gees na vore kom. 

Tot sover stem ons volkome met Brunner saam, en dit lyk of hy werklik tot die klassieke triniteitsleer 
gaan kom,433 maar dit gebeur tog nie, omdat hy die volgende bedenkinge daarteen het:  

(a) Die spekulasie oor die Agtergrond en die Inter-trinitariese verhoudinge tree daarin te veel op 
die voorgrond, ten koste van die historiese. 

(b) Die Drie Persone word daarin naas mekaar gestel (deur toedoen van Origines), terwyl die Skrif 
Hulle agter mekaar toon (soos Irenaens, Ignatius en Marcellus ook). Hy wil egter nie hê dat dit 
moet geskied in die letterlik-historiese sin waarin die Sabelliane Hulle na mekaar plaas nie. 
Die naas-mekaar-plaas van die Drie Persone werk spekulasie in die hand en loop uit op 
triteïsme. 

(c)  Die leer van Drie Persone wat tog een substansie, het, is ’n valse “Mysterium” wat nie in die 
Bybel gegee is nie, maar deur die bespiegelende Teologie daargestel is. Dit was nooit so 
bedoel nie. Eers sedert die 5de eeu het die Kerk die geloof so ’n valse rigting gegee. Daarom 
het die Reformatore aangeraai om by die eenvoudigheid van die Skrif te bly. Ook hier moet 
die denke heils-histories bly, en wat op die agtergrond staan, moet daar bly. 

(d) Daar moet afgesien word van die leer van die verhouding tussen die “Trinitariese Persone”. 
Dit lei na rasionalisme wat skadelik is. Oor die formulering “una substantia, tres personae” laat 
hy hom skerp uit: “Was hat der Substanz-begriff in einer christlichen Theologie zu schaffen?”434 
Dit maak, sê hy, Gods wese tot ’n sentrale Ens, “das Absolute” Ook die begrip “drie persone 
is bedenklik, omdat dit na triteïsme lei. 

Moet hy nou konstruktief te werk gaan, dan stel hy as hoofsaak: “Jesus Christus ist Gott in 
seiner Offenbarung, Gott in seiner Selbstmitteilung.”435 en gaan dan voort om te sê dat ook só God 
nog nie, “erschöpft” is in sy openbaring nie. Hy bly steeds nog, ook in sy openbaring, die 
Verborgene.436 Moet hy die hele leer saamvat, dan stel hy dit so: “Wir haben den Vater durch den 
Sohn, im Sohn; aber wir sollen nicht den Vater neben dem Sohn und den Sohn neben dem Vater 
haben. Wir haben den Sohn durch den Geist, im Geist; aber wir sollen nicht den Geist neben dem 
Sohn und den Sohn neben dem Geist haben.”437 

In eenvoudige taal: God is Persoon. Tree daardie Een Persoon nou op as Redder, dan sien ons 
Hom as Christus aan Wie ons glo en deur wie ons die Vader as Liefde en Heiligheid herken. Tree 
daardie God op buite sy Openbaring in liefde; dus buite Jesus Christus, dan is Hy die Verborgene, 
wat ook toorn kan hê. Tree daardie selfde Persoon op as die Een wat in ons harte werk en woon, 
dan is Hy die Heilige Gees. So is Aldrie Persoon, dieselfde Persoon, Tog is Aldrie geskeie, sodat 
die Vader bv. alleen die Skepper, Christus alleen die Middelaar is.438 Vader en Seun is nie identies 
nie. So staan die Drie Persona egter mekaar: Ons gaan van die Een na die Ander. In Elkeen vind 
ons die Ander, en tog is Elkeen van die Ander onderskeie. Op hierdie Wyse leer Brunner werklik 
’n soort subordinasianisme wat egter die ὁμοουσιος nie ophef nie.439 
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Dit is dan ook die sin van Brunner se onderskeiding tussen God en God: God in Christus (Deus 
Revelatus) as die lewe en heil, en God buite Christus (Deus Absconditus) as die Toornende God.440 
Tussen die Twee deur loop die lye deur die geloof getrek, die geloof deur die Gees opgewek. Die 
geloofspanning: God in Christus of God buite Christus mag nie opgehef word deur die leer van ’n 
dubbele predestinasie waarvolgens alles van ewigheid af vasstaan nie.441 

Dit val in die eerste plek op te merk dat Brunner op hierdie wyse die selfstandigheid van die 
Drie Goddelike Persona te kort doen. Hoeseer God ook Een is, Hy openbaar Hom tog as Drie 
onderskeie Subjekte (vgl Matteus 28:19 waar sprake is van een Goddelike naam, το ονομα (Sing.), 
waarin drie onderskeie subjekte, ὁ πατηρ ὁ υιος το πνευμα (almal opsetlik met die artikel genoem, 
Hul openbaar.)442 Dat ons hier met iets meer as ’n “valse misterie” wat deur die Teologie daargestel 
is, te doen het, ly geen twyfel nie. Buitendien: moet ons met Brunner saamstem, dan het ons feitlik 
maar weer ’n “openbaringstriniteit”443 wat daartoe lei dat ’n skeiding aangebring moet word in die 
werke wat deur God as Vader, of as Seun, of as Gees gedoen word. Onmiskenbaar skemer op 
hierdie punt iets deur van ’n onvermoë om ook in die OT reeds Christus te sien. Is dit egter eenmaal 
toegegee, dan dreig aan alle kante die gevaarlike afgronde van Monarchianisme, Sabellianisme, 
Patripassianisme, ens.444 Die Skrif ken nie net ’n ná mekaar plaas van die Drie Persone nie, ook 
’n naas mekaar plaas, soos in die genoemde Matteus 28:19. Dit is van belang vir ons opvatting 
van versoening. Terwyl Christus Een in Wese met die Vader is, kan ons sê dat God self die Subjek 
van die versoening is. Maar omdat Christus in Persoon van die Vader onderskeie is, en ook Seun 
van die Mens is, is die Seun die eintlike Subjek van die versoening en die Vader die Verwyderde. 
Omdat Brunner dit nie raakgesien het nie, moes die objektiewe sy van die versoening noodwendig 
skade ly in sy uiteensetting.445 

Die skeiding in die werksaamhede van Vader en Seun vind ons daarin dat Brunner in die 
skeiding wat hy maak tussen God en God beweer dat toorn nooit verbind word met Christus se 
werk nie,446 wat tog in stryd is met tekste soos Johannes 5:22 ens.447 Buite Christus om heers God 
se vergeldende geregtigheid, maar in Christus is daar net die liefde. Hierdie opvatting doen skade 
aan Christus se persoon-syn, en maak van Hom net ’n faset van Gods wese. Dit pas in by Brunner 
se afkeer daarvan om van afsonderlike persone in die verband te spreek, maar tas, soos reeds 
hierbo aangetoon, beslis die objektiewe sy van die versoening aan. 

Per slot van rekening hang hierdie onderskeiding saam met Brunner se onwil om ’n dubbele 
predestinasie te aanvaar. Dis vir hom onrymbaar met Gods liefde.448 Buite Christus om heers die 
toorn en die verwerping – dis Gods “fremdes Werk”. In Christus is almal wat glo egter uitverkies. 

Dis opvallend hoe min Brunner in sy uiteensetting van die Drie-eenheid werklik oor die Heilige 
Gees te sê het. Ook dit hang saam met die voorstelling dat Vader, Seun en Heilige Gees net drie 
fasette van Gods Wese is, niks meer nie. 

Daarmee val egter veel van die ware diepte van die versoeningsleer weg. Die Heilige Gees en 
die Seun is nie betrokke in die eis van voldoening en in die toorn nie. In hulle – in Jesus deur die 
geloof wat gewek is deur die Gees – het ons God in sy liefde wat sy eisende geregtigheid en wet 
verbygaan om die mens te vergeef.449 Buite Hulle om woed die wet, die toorn en die oordeel van 
die Vader. Dit is duidelik dat ons in die lig van wat tevore onder die geregtigheid van God gesê is, 
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hiermee nie kan saamstem nie. 

Paragraaf VII 

 

UNITAS ET CONSTANTIA DEI 

 

Die vraag na die vergewing van sondes loop altyd weer vas teen die vraag na die eenheid van 
God. Indien dit waar is dat God voldoening geëis het, en dat Christus daardie voldoening verskaf 
het, dan kom altyd weer die vraag dat as God net eis en wil straf, dat as Jesus “tussenbei” moes 
tree, hoe die verhouding van Vader en Seun dan moet wees, is in die Vader net wreedheid en reg, 
in die Seun net liefde? Of, soos Marcion dit wou, is die God van die OT ’n wrede Demiurg en die 
God van die NT ’n liefdevolle Vader?450 Veral in die negentiende-eeuse Teologie vind ons dikwels 
die voorstelling dat die God van die NT anders is as die God van die OT, omdat by Lg. net die reg 
geheers het, terwyl by eersgenoemde die liefde heers. Gaan ons egter die saak na, dan vind ons 
dat hulle hierdie voorstelling nie uit die Skrif haal nie, maat dat dit ’n oplossing is wat hulle soek vir 
die moeilike vraag na die Unitas Dei, die eenheid van die Heilige, Strawwende, Toornende, en die 
Liefdevolle, die Vergewende. 

Dat daar werklik van ons kant gesien so ’n spanning in die Godsbegrip bestaan, val nie weg te 
redeneer nie.451 

Dat dit so is, blyk bv wanneer ’n mens die Heidelbergse Kategismus noukeurig bestudeer. Al 
dadelik kom ’n mens onder die indruk van ’n bepaalde Godsbegrip wat daaragter lê. Reeds in 
die antwoord op die tiende vraag is daar sprake van dat God die sonde nie ongestraf wil laat bly 
nie, omdat Hy Hom “verskriklik vertoorn oor die aangebore sowel as werklike sondes”. Van 
hierdie toorn van God oor die sonde is telkens sprake as ewige toorn (Vr 14), as las van die toorn 
van God (Vr 17 en 37). Hierby sluit sekere uitdrukkinge aan. Onder Sondag IV is daar sprake 
van die regverdige oordeel van God, van sy wil om die sonde tydelik en ewiglik te straf, en as 
gevra word of God dan nie ook barmhartig is nie, lui die antwoord: “Ja, God is wel barmhartig, 
maar Hy is ook regverdig; daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die Allerhoogste 
majesteit van God begaan is, ook met die hoogste, dit is met die ewige straf aan liggaam en siel 
gestraf moet word” (antw 11). So word gespreek van strenge oordeel van God (vr 38) van die 
vloek van God (antw 39). 

Dieselfde spraakgebruik kan in die Nederlandse geloofsbelydenis aangetoon word (XX, XXI) en 
dit is oorbekend hoedat die Sociniane en Remonstrante aanstoot geneem het aan die leer van die 
uitverkiesing in die Dordtse leerreëls, omdat daarin ’n “decretum horribile” gesien is.452 

Dit is dan ook daarom dat die verwyt telkens aan die Gereformeerdes gemaak is dit hulle van ’n 
harde Godsbegrip uitgaan, en daaruit sekere konklusies trek, met die gevolg dat aan God die harde 
noodsaak van versoening alleen deur voldoening toegeskryf word.453 Daardeur word die 
heerlikheid van God se liefde verberg.454 Majesteit (vr 11) en geregtigheid (vr 10, 11, 12, 16, 40, 
ens.) en toorn, oordeel en straf word so sterk beklemtoon dat die liefde op die agtergrond tree. Dis 
selfs nodig om ’n spesiale vraag te stel of God dan (by dit alles) nie ook barmhartig is nie! (Vr 11) 
Al die harde uitdrukkinge skyn daaruit voort te kom dat Gods geregtigheid voldoening eis (Vr 10, 
11, 12, 16, 40). So stel Kohnstamm sy protes: “Wat die leer zedelijk onaanvaardbaar, ja, 
aanstotelijk, voor mijn gevoel godslasterlijk maakt – al erken ik haar goede bedoeling – is de 
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voorstelling van God als een volmaakt onbewogene, die het toelaat, dat te zijner eer een 
schuldeloze lijdt, ja, die dat lijden als voorwaarde stelt voor Hij met zondaren weer in gemeenschap 
wil treden.”455 

En Haitjema sien in dat daar so ’n beswaar kan wees (hoewel hy dit self nie gevoel nie): “Het lijkt 
wel, of God een schuldeischer is, dien het er slechts om gaat de kwitantie van de betaalde schuld 
te zien, alsof het hier de aanzuivering vin een geldelijk tekort betrof”456. Daar is dus wel die 
moontlikheid dat God deur hierdie voorstelling vir sommige lyk na ’n Oosterse despoot wat deur 
harde en onverbreekbare dekrete heers, verkies en verwerp, straf, dood en vergelding blaas.457 

By dit alles gaan dit om die Unitas Dei wat noodwendig ter sprake kom as al die Skrifgegewens 
onverkort gehandhaaf moet word. Hier moet dus gewaak word daarteen om nie skeiding in Gods 
wese aan te bring soos Marcion nie, want dan word Gods singularitas aangetas. Ook moet Gods 
simplicitas, dat God nie ’n compositum is nie, maar een en eenvoudig, nie geskend word nie. 
Verder moet daarteen gewaak word om Gods eienskappe teen mekaar uit te speel soos in die 
Middelnederlandse dramas dikwels gebeur het,458 asof die geregtigheid die straf sou eis, maar die 
liefde nie, en dat daar dus onderhandelings tussen Goddelike eienskappe onderling sou 
plaasvind.459 Om daarteen te waak, bely ons Gods unitas wat te kenne gee dat in God die volheid 
van die relasies sy eenheid nie teenspreek nie, maar juis tot uiting bring. Dit is die “unitas in 
plenitate qualitatum” wat dieselfde is as “identitas qualitatum”.460 

Die gevaar is nou altyd dat die eenheid rasioneel gesoek sal word deur sekere deugde van God 
agter te stel ten gunste van ander. Soos ons gesien het, is die beswaar van sommige teen die 
Gereformeerdes se Satisfaksieleer juis dat God se geregtigheid daar beklemtoon word ten koste 
van sy liefde.461 Maar nou is dit ook moontlik om weer die liefde op die voorgrond te stel en die 
beheersende te maak op so ’n wyse dat die reg en heiligheid en toorn daarmee geheel op die 
agtergrond tree. Dit is presies wat gebeur by Schleiermacher en Ritschl.462 In Schleiermacher se 
monistiese sisteem pas dit nie om eers oor die eenheid van God te gaan spreek nie, en daarom 
beskou hy dit nie as op een lyn met die ander eienskappe van God nie. Die simplicitas sien hy 
enkel as “the unseperated and unseperable mutual inherence of all divine attributes and 
activities”463. Die unitas van God kom vir hom uit die Zusammenhörigkeit van al die religieuse 
emosies, waaruit besluit word op die eenheid van die Een wat dit opwek. So is eenheid eintlik vir 
hom identies met die beginsel van monoteïsme.464 

Met dit alles egter bring sy subjektiewe metode hom daartoe om God as ’n ongedifferensieerde 
Wese te beskou, en dit is alleen ons “spektrum” wat God in ’n aantal eienskappe laat bestaan. 
Daarby is sy ewolusionistiese beskouing daarop gekonsentreer om alles opwaarts te laat werk na 
die goeie, na die ware Godsbewussyn. Daarom ken hy ook net ’n Goddelike uitverkiesing tot die 
redding. Die dubbele predestinasie stuit hom teen die bors465 en hy gaan oor tot universalisme466. 
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Heiligheid en geregtigheid moet alleen voorbereidend werk vir die redding, en Gods toorn is ’n 
vergroeide voorstelling uit ’n primitiewe eeu. 

So is God vir hom ’n eenheid, absolute Een, maar ’n dooie eenheid. Daarom het hy ook geen plek 
vir die triniteitsleer nie, en daarom kom nóg Gods liefde nóg sy heiligheid en geregtigheid tot reg. 
So oorskadu die Unitas by Schleiermacher die hele begrip van redding en laat die vergiffenis van 
sonde tot ’n natuurmatige gebeurtenis word, sonder enige wonder daarin. 

Kan iets anders van Ritschl gesê word? Seker nie. Ook by Ritschl het ons ’n starre monisme, ’n 
sterk neiging tot Unitarisme. God se wese word agtergestel by sy handelinge. Maar in Gods 
handelinge word ’n vereenvoudigde voorstelling ingevoer wat die handelinge van God afdun tot sy 
liefdeswil om ’n Koninkryk te stig. So word by Ritschl ook die Unitas teen ’n duur prys gekoop. So 
moet hy t.o.v. die verkiesing weier om aan te neem dat God ’n bepaalde besluit van verwerping 
van sommige sou neem. Hoogstens kan daar van die mens se kant ’n blywende teenstand en ’n 
positiewe verhouding wees wat hom ewig verlore kan laat gaan. So word God se ewige 
raadsbesluit tot die verkiesing alleen voluntas antecedens waarby Hy almal se saligheid wil en van 
hartewens.467 So word God geheel deursigtig. Alles wat na Ritschl se mening met die liefde skyn 
te bots, moet verwyder word. Toorn en heiligheid word geskrap. Daar mag geen spanning ways 
nie. Die laere regsorde moet ingeruil word vir die hoëre liefdesorde.468 Gevolglik verloor die 
reddende liefde van God ook sy diepte en spanning, en alles word eenvoudig en reglynig. 

Soos Kohnstamm tereg opmerk, is dit die gevolg van die verkeerde opvatting i.s. die Personalitas 
Dei. In sy personalistiese Wysbegeerte naak Kohnstamm die onderskeid tussen blywende en 
oombliklike vervuldheid van die persoon. So kan die aanskoulike vervuldheid van twee persone – 
die een wat die straf oplê en die ander wat dit ontvang op die oomblik toorn en pyn wees, maar die 
bewussyn wat by albei op die agtergrond staan, is dat die liefde bly – “als die ontbreekt, is er geen 
toorn, naar haat, geen kastijding maar, wraak.”469 Pas hy dit op God toe, dan meen hy dat ook God 
as die liefdevolle gesien moet word, terwyl sy toorn tog as ’n tydelike vervuldheid van sy Persoon 
kan geld. Sy groot beswaar teen Ritchl is dan eintlik dat hy nie die personalistiese wysbegeerte 
geken het nie. Liefde en toorn is nie psigologiese, afgeskeie470 groothede wat los van mekaar 
staan, en mekaar uitsluit nie. Gods “diepste Zijn” is die liefde, maar omdat daar gesondig is, is hy 
vir die oomblik vervul met toorn. Dit is omdat Ritschl nie die ware karakter van die liefde ken nie, 
dat hy die toorn nie as uitvloeisel van die liefde kan sien nie.471 

Hierdie kritiek van Kohnstamm is ten volle waar, selfs al onderskryf ons nie sy wysgerige denke 
nie. As Schleiermacher en Ritschl werklik erns gemaak het met Gods liefde, moes hulle ook by 
Gods Persoonlikheid en sy toorn uitgekom het. Toorn kan alleen wees waar ware liefde is, anders 
is dit haat. Liefde en toorn sluit mekaar nie uit nie, maar Gods toorn is die “uiterste spits zijner 
liefde.”472 Daarsonder bly die liefde iets “weekelijks, iets sentimenteels, een wilsuiting om ander te 
brengen waar deze behoort te zijn.”473 

Heiligheid en liefde is albei essensieel vir die christelike Godsbegrip.474 Die Skrif weet nie van ’n 
dooie Unitas nie, maar stel verskillende, skynbaar teenstrydige, eienskappe van God naas mekaar. 
So staan goedertierenheid en reg saam (Psalm 101:1). Genade en regverdigheid, hoe strydig ook 
op die oog, moet albei onverkort gehandhaaf word.475 Sonder die een, is die ander uit verband. 
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Fairbairn dink dit mooi uit: “Subtract love from righteousness, and it becomes mere rigour, conduct 
too inflexible to be living, too justice too severe to be just. Subtract righteousness from love, and it 
ceases to be it becomes mere sentiment, an emotion too pitiful to combine truth with grace.”476 
Daar sal altyd die spanning bly by die vraag hoe God sy genade sal betoon op so ’n wyse dat sy 
reg nie skade ly nie, maar die spanning mag nie daartoe lei dat ons een van die twee laat vaar nie. 
Geregtigheid moet ons lei na de liefde, liefde na die geregtigheid.477 Die Unitas moet bly, meer dit 
mag nie ’n dooie Unitas wees nie. As God straf in sy geregtigheid, dan is dit nie omdat Hy dit doer, 
om hedonistiese behae daarin te skep nie, maar omdat Hy in Liefde orde moet handhaaf.478(6) 
God se reg is verbonde met al sy deugde.479 

En eers so kan daar ’n ware Middelaarsgeloof wees. Alleen wanneer ons die antwoord van die 
Skrif verneem op die vraag van die spanning tussen Gods liefde en sy heiligheid, nl dat God sy 
genade in die weg van geregtigheid openbaar deur die een Middelaar, Jesus Christus, dan het ons 
die ware Unitas Dei.480 

Alleen in die Middelaarsgeloof kan ons spreek van die Veracitas Dei as die kongruensie van 
wellinge in God.481 Want Middelaarsgeloof beteken dat God in sy heiligheid en toorn die sonde wil 
straf, maar dat Hy, omdat Hy die mens wil red, Sy Seun oorgegee het, sodat Hy vir die mensheid 
die straf kon dra. Van dit alles vind ons geen spoor in Schleiermacher en Ritschl se teologie nie. 

Teen hierdie opvatting van Schleiermacher en Ritschl openbaar Brunner die sterkste protes. Die 
liefde en heiligheid is wesenseienskappe van God en moet albei gehandhaaf word al is dit deur 
spanning.482 Die Heiligheid is in die eerste instansie ’n voorvereiste vir ware skenkende liefde. 
Want God as die Heilige kan onafhanklik van die mens wees, en juis daarom kan sy liefde agape 
wees, “grondeloos”, sonder waarde te vind in die mens wat Hy lief het. Deur sy heiligheid 
veroordeel God die mens in sy sonde en betuig daarmee dat sy liefde vir die mens ’n liefde is wat 
nie berus op waarde in die mens nie. Maar aan die anderkant is die verwantskap tussen heiligheid 
en liefde nog enger. Heiligheid beskryf Brunner immers as bestaande in ’n dubbele beweging: 
Distanz-Schaffung en Ausbreitung. God se heiligheid hou die mens ver, omdat heiligheid 
konserverend is; nogtans trek dit ook aan. “Gott will als der heilige, dass sein heiliger will in seiner 
ganzen Menschenkreatur zur Verwirklichung komme dadurch, dasz ihm in Freiheit gehorcht wird. 
Gott will also, dasz die Kreatur seines eigenen Wesens voll werde – und das ist dasselbe wie sein 
wille zur Selbstmitteilung, seine Liebe”483 Gods volkome heerskappy bestaan eers daar waar sy 
liefde alle weerstand breek en waar sy eie liefde na Hom uit die harte van sy eie mense terugstraal 
– en dit geskied daar waar God Homself aan sy mense in Sy Seun gee. So gaan God se heiligheid 
oor in sy liefde. Vir ons bly dit steeds ’n onoplosbare misterie maar in Gods wese is daar volkome 
eenheid tussen heiligheid en liefde. 

Elders484 maak Brunner ook die onderskeid tussen God en God (op voetspoor van Luther) om 
hierdie waarheid mee uit te druk. In Jesus Christus het ons God as die liefde, buite Jesus Christus 
as die toorn. “Das Zeugnis des Neuen Testamentes stellt uns eindeutig vor diese Alternative: 
Entweder in Christus die Liebe Gottes oder außerhalb Christus der Zorn”485 Waar God in Jesus 
Christus geken en gehoorsaam word, val die heiligheid en die liefde van God saam; waar God 
egter nie as God in Christus erken en gehoorsaam word nie, daar werk die heiligheid as toorn, en 
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is God die God van die ongeloof. Op die wyse kan hy onderskei tussen die Onus proprium en opus 
alienum, netsoos Luther. Gods toorn is sy “fremdes Werk”, “wo er sich nicht zeigen kann wie er an 
sich ist, sondern sich so zeigen must, wie er in seinem Verhältnis zu dieser ständigen Welt ist”486 
Daarom is die God wat ons in Jesus Christus het, die Deus Revelatus, maar die God buite Jesus 
Christus is die Deus Absconditus, omdat die geloof in Hom die liefde en verlossing erken, maar 
die ongeloof alleen toorn en verwyderdheid, wat nie sy eintlike Wese is nie.487 

So word die eenheid van God op ’n treffende wyse bewaar, en dit lei tot die Middelaarsgeloof.488 
In Jesus Christus het ons alleen Gods “eigenes Werk”, en selfs die toorn en die straf wat Jesus 
aan die Kruis dra, is nie Gods eigenes Werk” nie, maar sy “fremdes Werk”.489 Nou het ons reeds 
by die behandeling van Brunner se triniteitsleer daarop gewys dat dit Christus se selfstandige 
subjek-syn te kort doen. ’n Ander nadelige gevolg sluip hier ook binne. As die geregtigheid so buite 
Christus gesien word, asof Christus ons ’n toegang tot die Vader gee langs ’n ander weg as die 
van die reg; as die geregtigheid Gods “fremdes Werk”. is en die liefde alleen sy “eigenes Werk”, 
dan stel Brunner maar weer die reg op ’n ander terrein as die liefde.490 Wat ons tevore gesê het 
van die handhaaf van Gods wet en geregtigheid óók in die vergiffenis wat slegs deur die Kruis kan 
plaasvind, moet ook hier weer in gedagte gehou word. 

Die Constantia Dei kom ten slotte ter sprake in die versoeningsleer, en is ten nouste verbonde aan 
die leer van die Unitas Dei, want dit behels die vraag of God so onveranderlik is dat die versoening 
Hom in elk geval nie geraak het nie, omdat Hy ewig dieselfde is. Het die versoening ook “effek” 
gehad op God? Is God ook versoen, of net die mens? Dit is die vrae wat hier bespreek moet word 

Dr AFN Lekkerkerker wys in sy boek “Gesprek over de Verzoening”491 daarop dat in ons 
belydenisskrifte beslis van die standpunt uitgegaan word dat daar deur die versoening iets na God 
toe ook plaasvind. (HK vr 37, 17, 40, 16, 21, 86, ens) (Nedl Geloofsbel, art 20, en veral 21, Dordtse 
Leerreëls, hoofstuk 5, no 7, 8, 13.) Hy konkludeer dan met spesiale verwysing na art 21 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis: “Indien ergens, dan zeggen onze belijdenisgeschriften het hier wel 
duidelijk, dat er van het Kruis een zeer sterke werking uitgaat op den Vader – de toorn wordt gestild, 
genoegdoening word gegeven aan de gerechtigheid van God, en men zou zelfs kunnen zeggen, 
dat er door het kruis een verandering is bewerkt in de gezindheid van God ten aanzien van ons 
mensen.”492 Op gelyke wyse praat ook Bavinck van ’n versoening van God met die mens.493 Daar 
het dus ook by God iets gebeur. 

Dit is natuurlik vanselfsprekend dat ons by Schleiermacher en Ritschl met hulle subjektiewe 
versoeningsleer nie iets dergeliks sou kon verwag nie. Immers, daar gebeur by hulle tog nie iets 
met God of selfs tussen God en die mens nie. Daar gebeur alleen iets met die mens: hy kry ’n 
ontwikkelder Godsbewussyn, hy leer insien wie God werklik is. Schleiermacher ag dit dan ook 
gerade om te sê dat “no religious emotion shall be so interpreted, and no statement about God so 
understood, as to make it necessary to assume an alteration in God of any kind.”494 Waar God so 
monisties, ewolusionisties en onpersoonlik (as “Urheber” en “prima causa”) gedink word as by 
Schleiermacher, kan daar geen sprake wees van verandering by God nie. Gevolglik moet die Bybel 
se taal as poëtiese uitdrukkings geld495, en, op die gebed kan nie ’n verhoring verwag word nie. 
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Alles werk langs ewige stuwing na bo.496 Die mens moet net berus. So is Schleiermacher se 
Godsbegrip ook hier weer oorsaak daarvan dat sy versoeningsleer subjektief bly, en dat 
sondevergiffenis nie iets objekties is nie, maar ’n “Beseitigung” van die skuld.497 

Dieselfde geld van Ritschl. By hom heet Gods ewigheid “the steadfastness and sameness of the 
intention of God's will itself”.498, en, hoewel hy op dieselfde plek terloops vermeld dat ons nie kan 
wegkom daarvan om “a changing activity of God in time” aan te neem nie, verontagsaam hy dit 
geheel en al in sy verdere uiteensetting. God word voorgestel as die Een wat net die een keuse 
(die Koninkryk) gedoen het, en nou daarby moet bly. Dit verhinder hom om enige moontlikheid van 
verandering in die houding van God tot die mens aan te neem. God is teenoor die mens net liefde. 
Op Hierdie wyse word dit onmoontlik om in die versoening ook ’n “Godward tension” aan die werk 
van Christus toe te skryf.499 Gebed word onmoontlik. So versper Ritschl se idee van God se 
ewigheid die weg tot enige lewendige Godsbegrip en tot die persoonlike element in die versoening 
en vergiffenis. 

Daarom is dit dat Ritschl se groot beswaar teen Anselmus se satisfaksieleer is, dat dit moet lei tot 
die gedagte van ’n “Umstimmung” van God. Dit beskou hy as “primitief” en “mitologies” God word 
daardeur in die wisseling van menslike verhoudings betrek, en word so in sy verhouding tot die 
mens afhanklik van bepaalde gebeurtenisse buite Hom.500 So kom Ritschl en Schleiermacher dan 
saam op dieselfde plek te staan, en hulle vrees is gedurig dat “a divine state would be determined 
by human action, and thus the relation between God and man so far become one of reciprocity”.501 
Daarom mag God nie toornig word oor die sonde nie, daarom mag God nie “Verander” nie. 

So leer die Skrif ons egter nie. Die skrif leer ons ’n God ken wat berou kan hê, (Genesis 6:6, 1 
Samuel 15:11 ens) wat verander van voorneme (Exodus 32:10–14 ens.), wat toornig word (Numeri 
11:1–10) ens.502 Die Skrif weet van geen starre, onbeweeglike, natuurwetmatige Godsbegrip nie. 
Onbevange en naïef spreek dit van God as veranderlik in baie dinge. En daarin verskil die Lewende 
Openbaringsgod van die dooie Absolute van die Grieks-Wysgerige denke wat onveranderlik is.503 

En tog leer dieselfde Skrif ons dat God onveranderlik is. In Hom is geen verandering of skaduwee 
van omkering nie (Jakobus 1:17). Van ewigheid tot ewigheid is Hy dieselfde. Sy wese is dieselfde, 
en aan sy wese is Hy altyd getrou. In sy trou is Hy gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde 
(Hebreërs 13:8). 

Maar daardie onveranderlikheid is nie star en doods nie. Dit word gebonde aan Gods Persoonsyn. 
As ware Persoon is God vry, en in sy vryheid is Hy gebonde aan sy Wese. Ander opvatting van 
onveranderlikheid as dit moet altyd nadelig wees.504 Sonde versteur nie net die verhouding van die 
mens tot God nie, (So Schleiermacher en Ritschl) maar ook die van God tot die mens.505 Netso 
gaan dit in versoening nie net om die mens (of, om met Kähler te spreek: om die wêreld) wat 
versoen moet word nie.506 Calvyn het geweet daarvan dat ook God versoen moet word, sodat 
gespreek kan word van ’n “dubbele beweging” in die versoeningswerk van Christus.507 Natuurlik 
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geld dit alles nie in die vulgêre sin dat God “omgekoop” moes word om tot genade te kom nie,508 
want die versoening gaan van Gods liefde uit. Maar daar is ’n “negatieve verhouding tussen God 
en de actuele, concrete zonde, die, als een baricade zich tusschen God en ons kan inschuiven.”509 
Die moet verwyder word.  

Op hierdie punt is daar nogal ’n inkonsekwensie by Brunner. In “Der Mittler” bestry hy dit ten 
sterkste dat daar ooit by die groot teoloë die idee van ’n “Umstimmung Gottes” was. God versoen, 
maar Hy word nie versoen nie. Hy is deurgaans net die Aktiewe, die Gewende, nie die 
Ontvangende nie.510 Op hierdie punt vertoon Brunner groot verwantskap met Aulén wat gedurig 
dieselfde punt wil beklemtoon.511 

In sy Dogmatik I spreek hy egter heelwat anders. Hier spreek hy daarvan dat God “unendlich 
interessiert” is in die tydelike gebeure. God neem aandeel in die tydelike – ja gaan selfs in die 
tydelike in.512 God is nie ’n Platonies-stoïese θεος απαθος nie, God is nie die Absolute nie, het ook 
nie potestas absoluta nie (p 147, 264, vv). “Darum ist Gott, der heilig liebende im bestimmten Sinne 
auch nicht unveränderlich”.513 God voel ook die tydelike gebeure. “Er verändert sich in seinem 
Verhalten gemäß der Veränderung der Menschen.” Alleen so kan gebedsverhoring verstaan 
word.514 Nogtans is God nie die wordende God nie. Hy staan bokant verandering verhewe.515 En 
die oplossing vir hierdie skynbare antinomie vind hy daarin dat God onveranderlik is in sy trou.516 
Met alles wat egter hier gesê is, het Brunner dus die moontlikheid geskep om ook die “dubbele 
beweging” in die versoeningswerk van Christus beter te waardeer. 

Desnieteenstaande verander hy nie sy standpunt soos in “Der Mittler” ingeneem in sy latere werke 
nie. In “Unser Glaube” vermy hy dit, en in plaas daarvan dat dit heet dat Christus moet ly om Gods 
reg te voldoen, stel hy Christus se lyding as ’n bewys vir die mens hoe groot sy sonde is.517 En in 
sy Dogmatik II spreek hy veel van die Wende en Umstimmung wat daar in die mens moet 
plaasvind,518 maar t.o.v. God het dit weer: “Versöhnt werden die Menschen nicht Gott, Gott is ganz 
allein der Versöhnende, der den Frieden stiftende, der die Gemeinschaft Herstellende”519. 
Weliswaar gee hy hier al toe dat Anselmus wel leer dat God ook versoen word (dus anders as in 
“Der Mittler”) maar hy vind dit in stryd met die NT gegewens.520 

Op hierdie wyse word Christus se Kruis alleen “Erweis der “göttlichen Gerechtigkeit und Liebe” – 
maar die “Erweis” is nie iets objektiefs, die vervulling van ’n objektiewe eis nie, maar ’n Subjektief-
objektiewe gebeure: Waar die mens glo (Subjektief) daar sien hy die Kruis as die objektiewe 
manifestasie van God se erns wat Hy met die wet en die skuld maak, en sy liefde, dat Hy sy wet 
kan tersyde stel en kan vergewe. So is die Kruis dan ook ’n “Erweis” van die mens se ellendige 
toestand.521 

In teenstelling met wat ons in sy leer aangaande God sou verwag, handhaaf Brunner dus ook hier 
nie onverkort die objektiewe karakter van Christus se genoegdoening nie. Al wat hy sê van die 
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Kruis as bewys is waar, en vind ook steun by Calvyn.522 Maar daar moet iets meer bykom. Daar 
moet bykom dat Christus só aan Gods reg voldoen het, en daar moet bykom wat die Nederlandse 
Geloofsbelydenis (art 21) noem: “die versoen van die toorn van God met alle genoegdoening.” 

Die idee van ’n Onveranderlike God tot wie daar nie ook deel van Christus se handeling uitgaan 
nie, verswak die betekenis van die Kruis, is onbybels en nie volgens ons belydenisskrifte nie, en 
maak Christus se lyding weer tot “demonstrasie” nie tot Objektiewe voldoening nie. “Satisfaksie” 
moet so noodwendig swakker gesien word. God is nie gevange in ’n starre onveranderlikheid nie. 
Soos Barth en Thurneysen in ’n preek oor Markus 18:1–8 sê: “Er kann auch anders!”523 

Die idee van die onveranderlikheid van God kom ook ter sprake onder die gesigspunt van die offer. 
Die Bybel gebruik uitdrukkings wat daarop sien dat Christus in sy dood ’n offer is vir die sondes 
van die wêreld. Die vraag is nou op watter voorstelling van die offer dergelike uitdrukkinge 
teruggaan. Word die offer as plaasvervangend en satisfaktories gesien? Gaan daar enige 
objektiewe werking van die offer uit in die sin dat dit enige “effek” by God sou he? 

Die tradisionele opvatting wil dat die hele offerkultus van die OT op Christus sien. Christus is dan 
die volmaakte Offer wat in die plek van die sondaars aan God geoffer is. Hierby is die gedagte 
natuurlik dat die offer plaasvervangende krag het, en dat ook die OT offers alleen verstaan kan 
word in die lig van die Offer van Christus. Op sigself het die OT offer nie die plaasvervangende 
krag nie, maar omdat dit heenwys na Christus is dit ’n teken en seël van die vergiffenis wat deur 
Sy Offer verkry word.524 

Nou is dit baie duidelik dat Schleiermacher in sy sisteem nie vir die offer veel plek het nie. Trouens, 
waar die plaasvervangende sterwe van Christus verswak word, kan Christus se Offer nie meer in 
die regte lig gesien word nie. Vir Schleiermacher is Christus (in sy amp as Hoëpriester) meer die 
offeraar as die offer self.525 As Hoëpriester is dit Hy wat sy aktiewe en passiewe gehoorsaamheid 
aan God offer tot ’n lieflike geur, en dit kom die mensheid alleen daarin ten goede dat God in 
Christus ook almal wil aansien wat in Hom glo (solidariteitsgedagte).526 

By Ritschl staan sake nie veel anders nie. Ten eerste moet ons uitgaan daarvan dat Ritschl nie wil 
spreek van “amp” nie, maar van “roeping” van Christus.527 Nou is dit van belang, want as die 
tradisionele Dogmatiek spreek van amp, dan word daar gedink aan ’n taak wat te vervul is vir 
andere. So noem Bavinck bv onder die amp van priester by Christus, sy offerande, voorbidding en 
seën.528 By die gedagte van Persoonlike roeping is daar noodwendig ingesluit die element van iets 
vir jouself verrig. Op Christus toegepas, beteken dit dat sy lewe en werke nie net daar was om vir 
andere ’n amp te vervul nie, maar om wat Hy as sy eie doel aanvaar het, ten uitvoer te bring. So 
sê Ritschl dan ook dat die ouer teoloë “so exclusively claim Him for their salvation, that they are 
unwilling to concede to Him the honour of an existence for Himself (proseity) without which, in fact, 
no man renders to others anything worthy”529 Wat Christus dus was of gedoen het, was Hy of het 
Hy in die eerste plek vir Homself gedoen, dws om sy eie doel te bereik. Maar omdat sy doel juis 
was om Gods wil op aarde te doen en so die Koninkryk te stig, is dit ook werk wat vir die mens nut 
het.530 

Op Christus se werk as Priester toegepas, beteken dit dat Christus in die eerste instansie vir 
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Homself Priester was.531 Dit bestaan daarin dat Christus in alle opsigte in ’n besondere verhouding 
tot God gestaan het en die verhouding ingedagte gevoel en wil deurgaans tot die einde van sy 
lewe gehandhaaf het. Dat Christus egter homself geoffer het vir andere se skuld, kan hy nie 
aanneem nie.532 Christus se werk en sterwe is so alleen maar “Urbild” van die vroomheid, om so 
te illustreer wat dit beteken om tot God in die regte verhouding te staan. Sy offer is dus bloot 
eksemplaries. Hy is eerstens ook sy eie Priester as “Subject der volkommenen Religion” en nie 
net objek nie. Vir andere het sy offer dus die betekenis dat hulle van Hom leer “die Einwilligung in 
dieses Verhängnisz der Gegner als in eine Fügung Gottes und höchste Probe der Berufstreue”.533 

As Ritschl die offers van die OT ondersoek, kom hy tot die gevolgtrekking dat dit ’n blote handeling 
is om die mens aan sy kortstondigheid te herinner, en om hom te “bedek” voor sy (primitiewe) 
opvatting van Gods heiligheid.534 Staan die mens egter tot God in die verbondsverhouding, dan 
het hy tot geen gevoel van Gods toorn oor hom nie.535 Volgens Ritschl is dit dus sinneloos om in 
die offer enige plaasvervangende element te sien, asof Gods toorn daardeur oor die offer en nie 
oor die offeraar sou kom nie. Die offer is slegs daar om die Bondsvolk daaraan te herinner dat 
Gods genade vir hulle geldig is, en dat hulle die nabyheid van die genadige God kan geniet536 Maar 
so kan ook Christus se offer geheel nie plaasvervangend wees nie, behalwe in ’n solidaristiese sin 
waarin Christus in Homself die ganse menslike geslag verteenwoordig.537 Van genoegdoening, 
van enige objektiewe krag van die offer, kan dus by Ritschl net so min as by Schleiermacher sprake 
wees. 

Volgens Brunner is die offer die sentrum van alle kultus, en die sentrale gedagte van die kultus is: 
alle lewe behoort aan God, alles moet Hom toegewy word. So is ook die offer “direkte Hingabe an 
Gott, ohne Rücksicht auf den sozialen Nutzen.”538 Die soenoffer is die belangrikste offer, en dui 
daarop dat daar iets tussen God en mens moet “gebeur” as die versteurde verhouding tussen God 
en mens herstel moet word, en Gods onheil nie moet kom oor die mens wat Hom toebehoort en 
tog in ’n verkeerde verhouding tot Hom staan nie. 

In hierdie lig moet ook Christus se plaasvervangende offer gesien word.539 Die kan egter alleen 
dan verstaan word, wanneer Christus as solidêr met die mensheid gedink word540 As hoëpriester 
van die volk bring hy vir en in naam van die volk die offer aan God. Sy offer is egter daarin 
onderskeie dat dit nie net ’n “saaklike” gebeure is nie, maar ’n intiem-persoonlike: Hyself ly. Hyself 
is die offer en dit beteken: Christus het Homself oorgegee, sy lewe, eksistensie en lewensbloed 
aan God toegewy. In Hom het die mensheid dus aan God die “Selbsthingabe” volbring, aan God 
betuig dat alle lewe aan Hom behoort541 – dus die opoffering van die mensheid aan God. 

Maar Christus is ook met God solidêr.542 In die kruis is Hy ook plaasvervangend vir God 
teenwoordig. As God bring Hy die offer, want die mens self sou nooit so ’n offer kon bring nie.543 
Daar toon Hy dus dat dit God self is wat na die mensheid kom en sy liefde openbaar. 

Ons meen dat Brunner hiermee weereens effens afwyk. Volgens sy voorstelling gaan daar van die 
offer geen werking op God uit nie. In Christus se offerande vind dit ook nie plaas nie. Daar het ons 
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eens en vir altyd die daad van die mensheid wat homself aan God toewy en erken dat alle lewe 
aan God behoort. Maar omdat die mens nie self so ’n daad sou kon verrig nie, tree God in en wys 
aan die mensheid in Jesus Christus wat sy posisie is, en hoe hy homself aan God moet wy. God 
self offer, maar die offerande het nie ’n ander doel nie as om die mensheid toe te wy. Dit wend nie 
toorn af nie, behalwe in die sin dat die mens daarmee in die regte posisie tot God te staan kom 
wat beteken dat hy God van ’n ander kant, sy liefdevolle kant, gaan sien. God verander dus nie, 
die mens verander by die offerande. 

Nou is dit volkome waar, maar dit sê nie alles nie. Die Skrif weet ook daarvan dat God sy toorn 
afwend. Volgens die Skrif het die offer ook objektiewe, vir God geldende betekenis. Die offers 
bedek die skuld,   רפ  כ (LXX εξιλασκεσθαι)544 en hoewel hulle nie God tot objek het nie, vind hulle 
met betrekking tot Hom plaas, voor sy aangesig (Levitikus 1:3, 6:7, 10:17 ens) en bedoel om 
deur die bedekking van die sonde Gods toorn af te wend, (Numeri 8:19, 16:46) en om Hom 
genadig te stem. So is dit met Christus se Offer ook. (Romeine 3:25, 1-2:2, 4:10, Hebreërs 2:17) 
Juis daarom is hierdie beskouing van Brunner, wat nie net alleen die van die Remonstrante nie, 
maar ook die van Schleiermacher en Ritschl545 baie verwant is, seker nie geheel volgens die 
Skrif nie. 

Natuurlik pas dit volkome in by Brunner se beskrywing van die objektiewe sy van die versoening 
wat bestaan in ’n “deurbreek van die liefde deur die toorn”546 Om dit duidelik te maak, gebruik 
Brunner dan die reeds verduidelikte begrippe “opus propruim en opus alienum” i.v.m. God. 
Wanneer die liefde deurbreek deur die toorn, beteken dit dat God “ten spyte van” die gedane sonde 
en die treurige toestand van die mens hom tog wil aanneem en vergewe.547 Hy wat in Christus glo, 
wat deur die token van die Kruis tot insig kom en homself God toewy, maak kennis met Gods liefde, 
maar hy wat nie glo nie op hom bly die toorn. Dit hang den ten nouste saam met Brunner se 
opvatting van Gods vryheid wat bo-oor die wet stap en dit feitlik verbygaan in die vergewing. Ons 
het reeds daarop gewys hoedat hierdie opvattings onses insiens nie die objektiewe sy van Christus 
se werk voldoende handhaaf nie. 

Natuurlik het Brunner talle gewigtige ondersteuners in sy opvatting van die offer.548 Die gewig kom 
daarmee feitlik geheel op die solidariteit. Alleen in dié sin is daar van plaasvervanging sprake, 
maar nie van satisfaksie nie. Nou weet ons dat die solidariteit onverkort gehandhaaf moet word. 
Elkeen wat Cullmann se “Christus und die Zeit” gelees het, weet dit opnuut.549 Nogtans is dit nie al 
nie. Dit moet steeds heet: solidariteit én (satisfaktoriese) plaasvervanging.550 So sien die 
Hebreërbrief dit immers (Hf 9 tot 10:18). Daarom spreek die skrywer baie duidelik van offers wat 
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God moet behaag (10:6, 8). Die offer moet objektiewe krag hê. So het Bavinck geleer551 op 
voetspoor van Calvyn552. Op daardie grondslag staan ons Kategismus. En hoewel Chantepie de 
la Sanssaye sê dat die offers gewoonlik in heidense lande nie so ’n ekspiatoriese krag het nie, 
merk hy tog op dat in die sg. Priestercodex en selfs voor die ontstaan daarvan sprake is van 
persoonlike skuld en straf waarvoor ’n offer gebring kon word.553 Sonder om te diskusseer oor die 
vraag of daar ’n Priestercodex was of nie, neem ons graag die waarheid van hom aan: die Skrif 
spreek van offers in die sin van Plaasvervangend en ekspiatories. Met groot krag bepleit 
Lekkerkerker die ekspiatoriese krag van die offer en verweer dit teen Van Oyen se vlymende 
kritiek.554 Met min of meer dieselfde strekking handel ook Bornhäuser oor Jesaja 53.555 

Teenoor Ritschl se kritiek dat hierdie beskouing uit vrees vir ’n starre onveranderlikheid van God 
daartoe oorgaan om God in die veranderlikheid te betrek556, kan ons net stel dat dit darem blykbaar 
tog die Bybelse standpunt is. Daarom het ook καταλλαγη ’n objektiewe betekenis, sodat Baljon dit 
vertaal met “God laat vaar wat Hy teen die wêreld gehad het”557 Daarom ook is dit nog altyd veilig 
om vas te hou aan ’n objektiewe betekenis ook in αντιλυτρον.558 

Miskien vloei veel van die miskenning van die objektiewe krag van die offer voort uit ’n onvermoë 
om met Calvyn in die OT slegs ’n skaduwee van die Nuwe Openbaring te sien, maar tog as eenheid 
daarmee verbonde. Elke offer is ’n teken en seël van ons Offer wat geslag is, Jesus Christus.559 

  

                                                           
551 III pp 379 vv 441 vv Vgl ook Stump, aw, p 187. 
552 aw, IV, 181 13 Vgl Emmen, aw, pp 56–57. 
553 Lehrburch der Religionsgeschichte, I, P 92; 
554 Lekkerkerker, aw pp 62 vv, 95 vv; Van Oyen, Liefde, Gerechtigheid en Recht. (Nedl Teol Tijdschrift) 
555 Die Wirken des Christus, pp 224 vv. 
556 R. und V. I, p 42 by Van Oyen, ald. 
557 Haitjema, aw, p 250. Vgl Grosheide op – Sien Bls 104. 2 Korintiërs 5:19, en ook Lietzmann, wat tog allermins van 

dogmatiese vooringenomenheid verdink kan word, spreek by genoemde teks van “eine Sinnesänderung Gottes”. 
558 EP Groenewald, Markus, p 268; Bouma op 1 Timoteus 2:6,Vir ’n behandeling van die begrippe, vgl ook Haitjema, 

aw, p 248; Bavinck, aw, II, pp 308, 311, 3P5, 319; Brouwer, aw, pp 50–55, 320–386; Mozley, Doctrine of the 

Atonement, pp 46–47; Sevenster, Christologie van het NT, pp 168 vv ens. 
559 Vgl Brunner, Dogmatik II, pp 24 vv; Schleiermacher, The Christian Faith, par 156. Vir Ritschl, vgl Kromsigt, aw, 

p 52. Dit geld ook van Heering, aw, p 168 wat beweer (net soos Ritschl) dat vergewing onder die OT anders gesien 

word as in die NT. 



KONKLUSIES 

1. Die sisteme van Schleiermacher en Ritschl het deur hul min of meer Filosofiese karakter 
daartoe gelei dat hulle nie die vergiffenis van sonde in die Bybelse sin kon ontneem nie. 

2. Die kennisteorieë van Schleiermacher en Ritschl het verder daartoe meegewerk dat die 
Skrifgegewens nie almal onverkort gehandhaaf is nie. 

3. By albei die teoloë het die genoemde faktore uitgeloop op ’n subjektiewe, antroposentriese en 
dus eensydige vertolking van die Openbaringsfeite. 

4. Met betrekking tot die leer aangaande God het dit in albei die gevalle meegebring dat God nie 
as Persoon gehandhaaf kon word nie, ten spyte daarvan dat Ritschl Gods Persoonlikheid in 
verdediging neem. 

5. Die verswakking van die Personalitas Dei bring noodwendig mee dat die persoonlike elemente 
in die vergiffenis van sonde verlore gaan, en dat die versoening bloot subjektiewe waarde het. 

6. Hierdie feit, tesame met die verdere invloed van hulle kennisteorieë, bring dit mee dat nóg die 
heiligheid, nóg die geregtigheid, nóg die toorn van God tot hul reg kan kom in die 
versoeningsleer. 

7. Waar heiligheid, geregtigheid en toorn so geskrap word, bly net die liefde, wat in die gevoel 
van Schleiermacher oorheers word deur die kousaliteitsidee en dus naturalisties word, en by 
Ritschl oorheers word deur die idee van die Godsryk, en so eties word. 

8. Die eensydige beklemtoning van die liefde stel ’n dooie eenheid in die Godsbegrip daar, wat 
egter die noodsaaklikheid van versoening deur voldoening totaal laat vaar, en vergiffenis so 
alleen ’n subjektiewe karakter laat kry. 

9. Vergiffenis van sonde word so nie direk afhanklik van die Kruis nie, maar van Christus se hele 
Lebensleistung, omdat Christus aan die mens die ware godsdiens kom leer het deur die 
reddende Godsbewussyn mee te deel, (Schleiermacher) of deur die Godsryk te stig waarvan 
die vergiffenis ’n kenmerk is (Ritschl). 

10. Die vergiffenis soos hulle dit voorstel, is geen vergiffenis nie, omdat dit die mens is wat self sy 
sondes vergeet (Schleiermacher) of van ’n wanindruk verlos word. (Ritschl), en nie ’n daad 
wat van God uitgaan en ’n deklaratoriese karakter dra nie. 

11. Dit hang saam met die starre onveranderlikheid van God wat deur albei die teoloë gehandhaaf 
word, waarvolgens ook die offer en die soendood van Christus geen uitwerking op God kan 
hê nie. 

12. Dit hang ook saam met die gebrek aan ’n triniteitsleer wat albei die teoloë se werk kenmerk, 
wat meebring dat die Godhead van Christus verdof word en die Heilige Gees nie as Goddelike 
Persoon gesien word nie. 

13. Emil Brunner se reaksie teen Schleiermacher en Ritschl is geslaagd in soverre as hy die 
Persoonlikheid van God baie duidelik handhaaf, waaruit voortvloei dat ook die heiligheid, 
geregtigheid en toorn naas die liefde tot hul reg kom. 

14. Op hierdie wyse slaag hy daarin om die erns van die sonde en die noodsaaklikheid van die 
versoening Skrifgetrou te handhaaf. 

15. Daardeur het Brunner ook daarin geslaag om die erns van die skuldvergiffenis en die 
besondere karakter daarvan met krag na vore te bring. 

16. Deurdat Brunner egter die vryheid van God onverkort wil handhaaf, meen hy dat vergiffenis ’n 
daad is waarin God bo-oor sy wet handel, en wyk so af van die Skrifgegewens omtrent die 
vervulling van die wet deur Christus. 

17. Dit hang saam met sy onderskeiding tussen God en God waarvolgens toorn en eisende 
geregtigheid net buite Christus om in God kenbaar sou wees, maar nie in die God wat ons 



deur die geloof in Christus het nie. Dit maak egter weer die wet en geregtigheid van ’n ander 
orde as die liefde is, versteur die triniteitsleer en doen skade aan die aparte subjek-syn van 
Christus teenoor die Vader en die Heilige Gees. 

18. Dit hang ook saam met Brunner se opvatting dat God nie versoen word nie, maar die Subjek 
in die versoening is, wat die gevolg is van ’n verkeerde handhawing van die onveranderlikheid 
van God in stryd met sy eie uiteensetting op ander plekke, en ook daarmee saamgaan dat die 
offer volgens hom nie ’n ekspiatoriese of objektiewe betekenis het nie. 

19. Dit alles hang ten nouste saam met Brunner se uiteensetting van die verhouding tussen Gods 
Wesenskenmerke, liefde en heiligheid wat vir die geloof één is, maar buite die geloof om 
geskeie. So rus die onus van die predestinasie en die vergiffenis van sondes geheel op die 
geloof. 

20. Met dit alles het Brunner egter ’n grootste poging aangewend om die tradisionele 
versoeningsleer te verdedig, en hoewel hy op die genoemde punte afwyk, dra sy werk veel by 
tot die oorwinning van subjektiewe opvattinge soos die van Schleiermacher en Ritschl. 
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